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ÖZET
NAMDAR, Aytak. Türkiye’de Yaşayan İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınlarda Kaygı
Düzeyi ve Kaygıyı Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre
dünyadaki mültecilerin sayısı 65 milyonun üzerindedir. Bir topluluk olarak bu nüfus
dünyada ki pek çok ülke nüfusundan fazladır. Göç, günümüzde tüm dünyada ekonomik,
toplumsal, siyasal düzeyde önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Göç,
zorunlu veya gönüllü, kitlesel veya bireysel, iç veya dış olarak sınıflandırılabilmektedir.
Göçün sebebinin bilinmesi, göç nedenlerinin zorunluluğu insanların coğrafi/ mekânsal
yer değişikliği pek çok disiplinin bir arada çalışması ile anlamlı bir yapıya bürünecektir.
Sosyolojik bakış açısıyla göç kavramı incelendiğinde bunun etnik veya ırka dayalı olup
olmadığı, yaşanılan ülke içerisinde yaşanan cinsiyetçi baskı uygulamaları, yasaklar,
kılık-kıyafet yönetmelikleri, statüleriyle ilgili sorunlar gibi toplumsal sebeplerinde
kişilerin mekânsal yer değişimi tercihinde etkin olduğu söylenebilir. Bu anlamda Alman
sosyolog Ulrich Beck ‘risk toplumu’ kuramını tanımlamış ve modernleşme ile
toplumlar arasında daha önce var olmayan sorunların varlığından bahsetmişti. Beck’e
göre modernlik rastgele yaşanmaktadır. Modernleşme beraberinde Doğu toplumlarında
gündelik hayatın kuralları olarak tanımlanan geleneklere karşı rahatsızlık doğurmuş,
sorun olarak düşünülmeyen kavramlar bireysel özgürlüklerin önünde engel teşkil
etmeye başlamıştır. İncelenecek konu özelinde İranlı kadınların İran’da önemli bir
sosyo-politik konu olduğu bilinmelidir. İranlı kadınların başörtüleri, bisiklete binme
hakları, araba kullanma hakları, giyim kuralları, flört etme yasağı sadece kendi
ülkelerinde değil tüm dünyada takip edilen konular olmuşlardır. Sosyo-politik süreç
İranlı kadınların göçmenlik durumuyla ilişkilidir. Bu anlamda Türkiye, İranlı kadın
mülteciler için kolay ulaşılabilir, vizesiz geçiş yapılabilir ve bireysel özgürlüklerin
yaşanılabildiği bir ülke olarak tercih edilebilir olmuştur. Çalışmamızda göç, göçmenlik,
mültecilik, iltica kavramları tanımlandıktan sonra hukuksal çerçevesi açıklanacaktır.
Türkiye’de yaşayan İranlı kadın sayısı, ekonomik durumları, Türkiye’de yaşarken
karşılaştıkları kaygı ve endişeler birebir görüşme yöntemi ve literatür taramasıyla tespit
edilip açıklanacaktır. Uygulanacak anket formlarında cevap aranacak sorunlar; İranlı
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kadın mültecilerin demografik yapıları, ülkelerinden göç etme sebepleri, Türkiye’de
yaşadıkları sorunlar, kaygı ve endişe durumları olacaktır. Sonuçlar SPSS istatistik analiz
yöntemiyle değerlendirilip anlamlı veriler elde edilip yorumlanacaktır.
Anahtar kelimeler: Göç, mültecilik, İranlı kadınlar, kaygı.
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ABSTRACT
NAMDAR, Aytak. Level of Anxiety and Factors Affecting Anxiety in Iranian AsylumSeeking and Refugee Women Living in Turkey. Master’s Thesis. Ankara, 2019
For different reasons in the world, individuals leave their lives and settle in different
places and countries. This situation is defined as migration. One of the most significant
cases of migration in the last decades is the rise of female migration. Women groups are
in the most vulnerable affected by the migration. Specific care is paid to the special
needs of women, who are forced to migrate due to the crisis in their own countries. The
different ways of life in the migrated social environment, the difficult conditions in
terms of economic and working conditions, the language barrier and the adaptation
problems that occur together affect the mental health of these women in a negative way.
To protect and improve mental health of migrated women, it is vital to evaluate women
as risky groups with priority and to realize multi-faceted initiatives to address the needs.
Recent studies in the field of migration have considered the female factor in a
framework that accepts the man's decisions and fills the results of these decisions until
recently. The change in global migration and the rapid increase in the number of women
migrating make it compulsory to work with a gender-centered approach.
Key words: Migration, Iranian women, refugee, anxiety
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GİRİŞ
Göç, bireyin hayatta kalma stratejisi olarak çok uzun zamandır uyguladığı yer
değiştirme eylemidir (Yalçın, 2004: 13). Geçmişten günümüze değişik sebeplerle ve
şekillerle meydana gelmiş ve farklı kökenlerden başlayarak farklı amaçlara doğru
yönelmiştir. 1980’li senelerden beri hacmi artmış, 1990’larda iletişim ve teknoloji
alanında yaşanan ilerlemelerle beraber göç etmek basitleşmiş ve 2000’li senelere
gelindiğinde doğduğu ülkeden başka bir ülkede yaşayan göçmen sayısı 150 milyonu
geçmiştir (IOM, 2000: 3-5).
İnsanlığın ortaya çıkışından itibaren karışıklıklar, savaşlar ve göçler yaşanmaktadır.
Göçler ve savaşlardan en fazla etkilenen mülteciler, kadınlar, hastalar, yaşlılar ve
çocuklar gibi hassas olarak adlandırılan gruplardır. Geçmişten günümüze insanlar,
bireysel veya topluluklar halinde ve sürekliliğini koruyarak açlıktan, kıtlıktan,
çatışmalardan, savaşlardan, baskılardan kaçmak ya da daha iyi hayat şartlarına ulaşmak
amacıyla göç etmiş, başka yerlere sığınmış ya da mülteci olmuşlardır. Bu yüzden göç
olgusunun, bazen isteğe bağlıyken bazen de zoraki olduğu görülmektedir. Teknoloji
alanındaki ilerlemelere bağlantılı olarak ulaşım imkanlarının gelişmesi, iletişimi
kolaylaştırması, bugün göçün hızlanmasına ve tarihin en büyük göç sirkülasyonu ve
trafiğini günümüzdeki konumuna getirmiştir.
Asya ve Avrupa’yı birleştiren bir köprü özelliğine sahip olan ve 2000’lerden beri kararlı
ve devamlı gelişen bir ekonomisi olan Türkiye, hem jeostratejik önemi hem de
ekonomik ve siyasi istikrarı sebebiyle önemli bir göç dalgasının hedef konumundadır.
Bunun yanında sıklıkla savaş ve çatışmalara maruz kalınan Ortadoğu Bölgesine komşu
olan Türkiye, komşu ülkelerinde gerçekleşen ekonomik ve siyasi sorunlar, isyanlar ve
çatışmalar sebebiyle bu bölgedeki göçmenlerin yoğunlukla sığınma talep ettiği bir
ülkedir.
Bugün beynelmilel bir vasıfı olan göç, yalnızca göç edilen ülkelerde değil,
globalleşmenin yaşandığı bütün bölgelerde ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel
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yönleriyle önemli bir gündem konusu olmaktadır. Bu durum, uluslararası ilişkilere ve
siyasete yön vermektedir. (Göç Raporu, 2016).
Uluslararası göç kuramları, sayısı gün geçtikçe artan, toplumlar arasında sanki bir hayat
tarzı haline gelerek yayılan ve global bir konu haline gelen göçün sebeplerine ve nasıl
işlediğine değişik açılardan bakmaktadır. Ekonomi odaklı kuramlara göre göçmenler,
uluslararası ücret farklılıklarına, göç veren ülkelerin tehlikelerine ve piyasa
başarısızlıklarına ya da göç alan ülkelerin işgücü talebine yanıt vermektedir (Massey,
2005: 18).
Göçün sosyal esaslarına odaklanan kuramlar ise devletlerin tarihine ve devletler arası
siyasi bağlara ve bireyler arası sosyal bağlara değinmektedir. Buna göre göç, devletler
arasındaki politik, askeri, ekonomik ilişkiler ve toplumsal açıdan yarattığı değişiklikler
ve oluşan göçmen ağları ile sürdürülmektedir. Feminist göç kuramlarına göre, gözden
kaçırılan toplumsal cinsiyetli yapısını ilk plana almakta, göç sürecinin her basamağında
toplumsal cinsiyetin ne kadar etkili olduğunu vurgulamaktadır (Toksöz, 2006: 24).
1980-1988 yıllarında yaşanan İran-Irak savaşı, İran’dan kaynaklı ikinci göç hareketinin
sebebi olarak vasıflandırılırken, 2008 senesinde BM’nin LGBTI+ bireyleri de sığınmacı
statüsüne alması (UNHCR, 2009a: 193) ve İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi (2009)
üçüncü göç hareketini başlatmıştır. Bahsi geçen göç hareketlerinde ülkemiz çok sayıda
İranlı göçmen için transit ülke olmuştur. Bilindiği üzere Türkiye bulunduğu konum
itibariyle kısa ya da kalıcı sığınma talep eden türlü milletlerden gruplara kapılarını
açmaktadır. Bu konuda, ülkenin göç politikalarının evrimi belirleyici olmuştur
(IranianQueer Watch Report, 2016: 32). Sonuç olarak 2000’ler öncesinde gelen
mültecilerin “muhacir”, göç edenlerin “gurbetçi” olarak tanımlandığı dualite içeren göç
politikaları 2000’li senelerde farklılaşmıştır (Erder, 2007: 5). Bu değişim ve İran
kaynaklı üçüncü göç hareketini meydana getiren unsurlar, Türkiye’ye göç eden İranlı
mültecilerin sayısına etki etmiştir.
Kadın bireylerin, göç sürecinde görünür olmasını ve toplumsal cinsiyet rollerine
dayanarak erkek bireylere göre farklı tecrübeler edinebilecekleri yaklaşımını etkileyen
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faktörler, küresel boyutta uygulanan neoliberal politikalarla birlikte 1970’li yıllardan
sonra artış gösteren yoksulluk, gelir adaletsizliği ve gelişmemiş ülkelerde meydana
gelen olaylar sonucunda göç eden kadın nüfusundaki yükselmedir. 1960’lı senelerin
ortalarından beri ekonomik sebeplerle gelişmiş ülkelere giden kadın nüfusu seri biçimde
artış göstermiş, 2000’li senelere gelindiğinde Kuzey Amerika ve Avrupa’ya göç eden
kişilerin neredeyse yüzde ellisi kadın bireylerden oluşmaktadır.
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1.BÖLÜM: KAVRAMSAL ARKA PLAN
1.1 GÖÇ OLGUSU TANIMI
Uluslararası toplumlarda gerçekleşen değişimler, ekonomik ve siyasal değişiklikler,
ulusal hareketler, devletler arasında gerçekleşen çıkar çatışmaları, içerisinde
bulunduğumuz süreçte varlığı gittikçe artan iç çatışmalar, felaketler, küresel ısınma
epidemik hastalıklar ve insan haklarına aykırı tutum ve politakalar, 65 milyondan fazla
bireyi bulundukları yerden göç etmeye mecbur bırakmıştır. Günümüzde beynelmilel
yayın yapan yazılı ve görsel basında iç çatışmalar, epidemik hastalıklar vb. birçok konu
önemli bir yer tutmaktadır. Bütün bu sıkıntıların farklı boyutlarda ve kategorilerde
çeşitli neticeleri olmaktadır ancak kendisini bariz şekilde gösteren neticelerden biri de
geçmişten günümüze dek var olan göçtür (Altınışık, Yıldırım, 2002: 12).
İlkel toplumlar, başlarda avcılık ve toplayıcılık ile yaşamını sürdürürler iken, yiyecek
bulmak ve hayat şartlarını iyileştirmek için farklı yerlere göç etmeye başlamışlardır.
Toprak işlemeyi öğrenerek yerleşik hayata geçtikleri zaman salgın hastalıklar, kıtlık,
savaş gibi göçü tetikleyen yeni etmenler gün yüzüne çıkmıştır. Geçmiş zamanda
gerçekleşen en önemli göçlerden biri olan Kavimler Göçü, Avrupa’nın temellerinin
atıldığı, ana kara üzerinde önemli izler bıraktığı düşünülen ve yeni bir çağ başlatan
göçlerden biridir (İçduygu, Sirkeci, 1999: 249).
Devletlerin oluşması ve uluslararası hukukun temeli olması bakımından, insanların yer
değiştirmeleri, siyasal, ekonomik ve toplumsal anlamlar kazanmıştır. Bireyin yaşamını
ve yaşam stilini kökten değiştiren bir kavram olarak göç, aynı zamanda varoluş ile ilgili
değişim ve dönüşümü de tanımlamak için de kullanılır hale gelmiştir. Bu değişim ulusal
ve uluslararası platformlarda varlığını kanıtlamaktadır.
Uluslararası göç kavramı ulusların önemli gündemlerinden biridir. Kimi sosyal
bilimciler bulunduğumuz çağ için ‘’Göçler Çağı’’ isimlendirmesini uygun görmüştür.
Ana dayanak ise göçün bütün dünyayı içine alacak şekilde yayılması ve başta 11 Eylül
2001’de meydana gelen saldırı ile birlikte, klasikleşmiş güvenlik algısının değişmesi ve
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göç kavramının globalleşmesi, artan ulaşım teknolojileri, toplumsal ve siyasal faktörler,
savaşlar, küresel ısınma, açlık gibi göçü ortaya çıkaran faktörlerin çeşitlenmesidir.
Bütün bu sebeplerin arasında en başta çatışmalar sebebiyle yerlerinden olanlar, insani
güvenliğin öncelikli tutulduğu, milletlerarası dayanışma duygusu kapsamında
değerlendirilmelidir (Emiroğlu, Aydın, 2003: 341).
Bireylerin coğrafi canlılık ve bu canlılığın neden olduğu nüfus hareketliliği biçiminde
açıklanan göç, kişilerin veya toplulukların, siyasi hudutların dışında, yeni yerleşecekleri
bölgelere kalıcı yerleşimlerini kapsamaktadır (Marshall, 1999: 685)
Fiziksel antropolojinin öne sürdüğü argümanlara dayanarak, insan ırkının Afrika’da
ortaya çıktığı ve o bölgede uzun süre yaşadıktan sonra kuzeye doğru yönelerek ardından
tüm dünyaya açıldığı düşünülmektedir. Bu süreçten sonra göç kavramı ortaya çıkmaya
başlamıştır (Somersan, 2004:151). İnsanlık tarihi incelenirken yan yana yürüyen bir
kavim görüldüğünde bu görsel direkt olarak göçü çağrıştırmaktadır ve bu doğru bir
yaklaşım olacaktır. Bu duruma gösterilecek olan en önemli olay Kavimler Göçüdür.
Castles ve Miller’ın (2008) da altını çizdiği gibi, 20.yüzyılın son dönemlerinde ortaya
çıkan sömürgeci anlayış ve kapitalizmin yeni bir yüzü olarak modernite göç kavramının
kâşifleri değildirler. Tüm göç olayları insanlık tarihinin en önemli aşamalarıdır.
Günümüzde ise göç olayları çoğunlukla mecburiyetten ortaya çıkmaktadır (Castles,
Miller, 2008: 42)
Bunların yanı sıra, birbirleriyle girişken bir ilişkiye sahip olan göç, çatışma, yoksulluk
kavramları, içinde bulunduğumuz dönemin anlaşılması açısından önem taşımaktadır.
Yoksulluk ve çatışma gerçeklikleri, birbirlerine hem neden hem de sonuç oluştururlar.
Yoksulluğun çatışma ortamına temel oluşturmasında etkili olması gibi çatışma
durumları da aynı zamanda ve buna tersinir olarak yoksulluğu yaratmaktadır. Çatışma
ile göçün arasında ki ilişki de aynı sebep-sonuç ilişkisine sahiptir. Kümbetoğlu’na göre,
küresel boyutta ortaya çıkan göç hareketlerinin asıl faktörleri ekonomik sebepler iken,
sığınmacı ve göçmen oluşturan çatışma ortamlarının çoğunlukla nedeni ekonomik
faktörlerdir (Kümbetoğlu, 2001: 276).
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20. yüzyıl genel olarak göç yüzyılı olarak anılmaktadır. Bu dönemde sıklıkla göç
olaylarıyla karşı karşıya kalınmıştır. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra göç
olaylarında büyük bir yoğunluk yaşanmıştır. Yaşanan çatışmaların neticesinde birçok
insan ülkeler arasında yer değiştirerek insanlık tarihinde önemli olaylara neden
olmuşlardır. Bu sayılar milyonları bulmuştur (BMMYK, 2001: 276).
Günümüzde göçlerin çok büyük kısmı yasadışı olarak gerçekleşmekte ve ayrıca yasadışı
bir göçmen olarak bir ülkeye sığınanlar, o ülkede yine illegal olarak yaşamayı tercih
etmektedir. Bunda legal göçün çoğu zaman olanaksız olmasının major bir etkisi vardır.
Legal göçün oldukça sınırlandırılmış ve niteliksiz bireyler için neredeyse imkânsız
olması illegal göçü arttırmış ve sonuçta dünya üzerindeki göç hareketlerinin neredeyse
tamamı yasadışı bir hale bürünmüştür. Göçün yasadışı alana kaymasında ABD’deki 11
Eylül Saldırılarının büyük etkisi olmuştur. ABD’deki 11 Eylül Saldırılarının ardından
genelde yabancılara özelde de göçmenlere yönelik öfke artmış, bu genel bir suçlama
şekline bürünmüştür. Hükümetler de olası mültecilere karşı önemler oluşturmaya, ve
ülkelerini göç akınlarına karşı korumaya başlamışlardır.

Yakalanan kaçak

sığınmacıların sınır dışı edilme işlemleri arttığı gibi sınırların güvenlik önlemleri de
artırılmaya başlanmıştır. Batı, göçe karşı duvarını sürekli yükselten bir politikaya
geçmiştir.
Göç olgusu, açıklamalardan da anlaşılacağı gibi tek bir sebebe bağlı olarak
gelişmemektedir. Yaşanılan ekonomik nedenler, sosyo-politik süreçler, çatışmalar,
toplumsal olaylar, kişilerin hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması, ırk, dil, din gibi
etmenler belirli sosyal gruplara mensup olan insanların bir yerden başka bir yere hareket
etmesinin nedenleridir. Ancak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş
Milletler Mülteci Hakları Komiserliği tarafından bu göç hareketi bazı ilke ve
kısıtlamalara tabidir. Ayrıca kavramın insan hakları boyutunda irdelenmesi ve
günümüzde yeniden tanımlamasının yapılması kaçınılmazdır. Ulrich Beck’in risk
toplumu tanımlamasında “19.yüzyılda modernleşme feodal toplum yapısını parçalamış
ve sanayi toplumunu yaratmıştır. Bugün de modernleşme sanayi toplumunu dağıtmakta
ve yeni bir modernlik kavramı şekillenmektedir ‘’şeklinde açıklanmaktadır (Çuhacı
2007). Geleneksel yapılar bu doğrultuda süreç içerisinde yeniden anlamlandırılmakta ve
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toplumda risk kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bireyselleşme kavramının güçlenmesi
toplumların geleneksel yapılar dışına çıkmasına neden olmuş, kendilerini daha özgür,
daha modern, ekonomik olarak daha sağlam temeller üzerinde arayışa sevk etmiş ve
şehirlerarası, ülkeler arası hareketliliği doğurmuştur (Çuhacı 2007).
1.2 GÖÇMEN, İLTİCA, MÜLTECİ VE SIĞINMACI TANIMI
“Birbiriyle ortak paydası olan göçmen, mülteci ve sığınmacı kavramları, aralarında
keskin bir ayrım olmadığından sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılan kavramlardır. Bu
kavramlar arasında daha çok sosyolojik açıdan bir benzeşme bulunmakta, hukuksal
açıdan birbirinden farklı tanımlarla ifade edilmektedir.” (Kümbetoğlu, 1997: 271)
İngilizce “migrant” kavramının karşılığı olan göçmen, çoğunlukla ekonomik ve kültürel
sebeplerden ötürü daha iyi bir yaşam amacıyla yaşadığı ülkeden başka bir ülkeye göç
eden bireylere denilmektedir. Ekonomik göçmen, kültürel göçmen gibi türleri vardır ve
mülteciler gibi uluslararası koruma alma haklarına sahip değildirler. Ayrıca kendi
ülkelerinin vatandaşı olmaktan gelen haklara sahiptirler. Göçmen politikaları her
devletin kendi anayasasının parçasıdır ve bu devletlerin temel insan haklarından
kaynaklanan yükümlülükleri bulunmamaktadır. Kaçak sığınmacılar ya da göçmenler ise
bulunduğu devletin hukuki prosedürü içerisinde olmayan göçmen grubudur.
Sığınmacı ve göçmen kavramları, göçü başlatan olaylar nedeni ile zaman zaman birbiri
ile kesişmekte, ekonomik nedenlerle iltica edenler, iltica edilen devletin hudutlarını
aşabilmek adına siyasi iltica başvurularında bulunabilmektedirler. Mülteci olarak uzun
yıllar bir başka ülkede yaşayan ve o ülkenin vatandaşlık hakkını elde edenler de o
ülkenin yerlilerince uzun seneler ardından göçmen olarak adlandırılabilmektedirler
(Kümbetoğlu, 1997: 272). Öte yandan mülteci hareketlerini diğer göçlerden farklı kılan
noktalar ise; mültecilerin yaşadıkları yerleri istemeden terk etmeleri, uluslararası
koruma ve yardıma muhtaç olmaları,

kendilerini ülkeleri dışına çıkmak zorunda

bırakan problemlerin çözüme kavuşacağı ve bireylerin kendi ülkelerine bir gün geri
gidecekleri inancını taşımalarıdır (Kirişçi, 1991: 511).
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İltica etmek, kendi ülkesinin dışındaki farklı bir devletin otoritelerine, mültecilikle
alakalı çalışmalar yapan kurumlara veya BMMYK’ya sığınma talebiyle yapılan
başvurudur. İngilizcede “asylum” olarak adlandırılır. İltica, mültecilik talebiyle yapılan
başvurunun onaylanmasına sebep olan haktır. Mültecilik, iltica hakkının tanınmasıyla
var olan bir yasal bir statü olması sebebiyle mültecilik ve iltica hakkı kavramları
bağlantılıdır (Pehlivan, 2004: 49) İngilizce “asylum” kelimesinin Türkçe karşılığı
“özellikle politik sebeplerden ötürü ülkesini terkeden kişiye bir devlet tarafından verilen
koruma”dır (Sztucki, 1999: 63). Öte yandan iltica ve sığınma hakkı birbirinden
farklıdır. Odman’a (1995) göre; iltica etme hakkı ile mülteci olma durumu hukuki bir
statünün elde edilmesini, sığınma hakkı ile sığınmacı olmak ise daha çok fiili ve
sığınma talep edilen ülkenin yasal haklarından mülteciler gibi yararlanılmasını
içermeyen geçici bir barınmadır (Odman, 1995: 188).
Mülteci kavramı, genellikle yaşadığı ülkeyi terk etmeye mecbur bırakılan insanlar için
kullanılır (Peker, Sancar, 2002: 7). İngilizcede “refugee” kelimesine karşılık
gelmektedir ve Fransızca etimolojik kökene sahiptir. İfade kökü Fransızca “réfugé” dir
(Odman, 1995: 188). Oxford Sözlüğüne göre “ülkesini, evini, özellikle politik ya da dini
veya savaş ve kıtlık gibi sebeplerden dolayı terk etmeye zorlanan kişi” olarak
geçmektedir. Bu kavram ilk kez Fransa’da ülkesini terk etmeye mecbur bırakılan ve
İngiltere’ye sığınan Kalvinist toplum için kullanılmıştır. İlk defa ise 1685’de XIV. Luis
döneminde, inanç sebebiyle göçe zorlanmış eden bir topluluk için kullanılmıştır
(Zolberg, 1989: 5).
Sığınmacı, genel bir ifadeyle, resmi olarak daha tanınmamış ve daha önce sığınmak için
başvurduğu devletten koruma talebinde bulunmuş ancak talebi henüz karşılanmamış
bireyler için kullanılır. Bununla birlikte, henüz sığınma talebinde bulunmamış, talebi ile
ilgili geri dönüş bekleyen bireyler de sığınmacı sayılmaktadır. Sztucki’ye göre (1999)
1970’lerde Avrupa’da ortaya atılan ve Türkçe karşılığı “sığınma arayan” olan “asylumseeker” kavramı mülteci kategorisinin sınırlarını her zamankinden daha bulanık hale
getirmiştir.
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Mülteci korumasının temel ilkesi “nonrefoulement” yani geri göndermeme ilkesidir. Bu
ilke insanca muamele standartlarından yararlanma durumu sığınmacılar için geçerlidir.
Ancak bu yöntem sonucunda, başvuru yapmış bireyin mülteci ölçütüne uygun olduğu
yönünde bir karar verilmesi halinde, birey mülteci olarak kabul edilir.
1922 ve 1946 seneleri arasında Milletler Cemiyeti kuruluşunda imzalanan beynelmilel
belgelerde, mülteci mefhumunu tanımlarken grup ya da ulam yaklaşımını kabul
etmiştir. Bu yaklaşımlara göre bireyin mülteci korunmasından faydalanması için
yurttaşı olduğu devletin sınırlarının içerisinde olmaması ve devlet müdafaasında
olmaması gerekmekte ve bu ölçütler mülteci şartları için uygun olmaktadır. Birleşmiş
Milletler prosedürlerince mülteci vasfında kimlerin müdafaa edileceği konusu seçici ve
siyasal bir süreç olarak ele alınmıştır. II. Dünya Savaşı’na başlayana kadar mülteci
problemine toplumsal yaklaşımlar ve geçici çözümler ortaya koyan Milletler Cemiyeti,
söz konusu savaştan sonra elle tutulur ölçütler belirleme yönünde adımlar atarak mülteci
tanımı mevzusunda kabullenilmiş açık grup ya da kategori yaklaşımından çok daha
kapalı olan yasal bir yaklaşımı benimsemiştir (Çiçekli, 2009: 40).
Beynelmilel mülteci yasasının temel ögesi olan 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin 1.
Maddesi gereğince mülteci, 1 Ocak 1951 tarihinden önce olan olaylar sonucunda ve
ırkı, dini, uyruğu, belli bir gruba mensupluğu ya da siyasi fikirleri sebebiyle zulme
uğrayacağından haklı nedenlerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında
bulunan ve korunmasından faydalanamayan veya korku sebebiyle faydalanmak
istemeyen, ya da uyruğu yoksa ve bazı olaylar sonucu önceden yaşadığı ülkesinin
dışında kalan, geri dönemeyen kişi olarak tanımlanmıştır (BMMYK Türkiye
Temsilciliği: 2).
Mülteci ve sığınmacılarla, göçmenlerin arasındaki asıl fark ülkeden ayrılma sebebinin
gönüllü olup olmadığı ile ilgilidir. Mülteci ve sığınmacılar ülkesinden aytılmak zorunda
bırakılmıştır. Bu kavramların ortak yönleri ise, üçünün de ülkelerinden ayrılmış ve
başka bir ülkenin yasalarına tabi hale gelmeye başlamış olanları tanımlamalarıdır.
Kavramlar arasındaki az bilinen bir fark ise sığınmacılığın geçici olma durumudur.
Yani, vatandaşı olduğu ülkesinin dışındaki bir ülkenin otoritelerine ya da BMMYK’ya
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iltica talebini iletmiş olan bireyin sığınmacılık durumu, sığınma talebi ile ilgili
başvurusu olumlu sonuçlanana kadar sürer. Statü belirleyici birimlerce gerçekleştirilen
araştırmalar sonucunda iltica başvurusu olan kişi, mültecilik statüsüne uygun ise
sığınmacılıktan mülteciliğe geçer. Bu noktada mülteciliği yasal olarak kabul edilen
birey “de jure mülteci” sığınmacıyı da “de facto mülteci” mülteciliği kazanılmamış
ancak statüsü sonuçlanıncaya dek devletin geçici muhafazasından yararlanan birey
olarak adlandırılır (Özcan, 2005: 23).
Mülteci kavramının tarihi döngü içerisinde üç farklı yaklaşımı olmuştur. Bu yaklaşım
çeşitleri;
• Hukuksal yaklaşım
• Sosyal yaklaşım
• Bireyci yaklaşım
Bu üç yaklaşım çeşidi de mülteci kavramını daha çok genel bir şekilde
değerlendirmektedir. Hukuksal yaklaşımda mülteci, kendi ülkesinin koruması altında
olmayan kişilere denilmektedir. Kendi ülkelerinin dışında bulunan ve rastgele bir
ülkenin mesuliyetine girmeyen ya da güvenliğini almayan bireylerin durumlarını
belirleyerek bunların var olan problemlerini genellikle hukuksal yönden çözümlemeyi
hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, mülteci kavramını hukuksal bir şekilde ele
alarak uluslararası mülteci problemlerinin çözüme kavuşmasına ön ayak olmuştur
(Büyükçalık, 2014: 190).
Mülteci kavramına dair ilk tanımlamalar, devlet korumasının olmaması yüzünden
meydana gelen uluslararası yasal uyuşmazlıklara çözüm sağlamak üzere etnik köken ve
daha fazla ülke bazında incelenerek formüle edilmeye uğraşılmıştır. Sonra ki
dönemlerde mülteci konusu gittikçe daha kapsamlı bir hal almıştır. Yani uluslararası
hareket hürriyetini isteyen birey ve grupları kapsar bir hale gelmiştir (Odman, 1995:
21).
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Toplumsal yaklaşımda ise hukuksal yaklaşımın tersine mülteci kavramının toplumsal
bir anlam taşıdığı ileri sürülmektedir. Bu konuda mülteci, kendisini, mensubu olduğu
toplumundan ve yaşamını sürdürdüğü yerlerden ayıran toplumsal ve siyasal olayların
çözümsüz bıraktığı birey olarak tanımlamıştır. Bu sebeple de kavramın içeriğinde
güvenlik ve koruma yerine toplumsal yardım yer almıştır. Böylelikle mülteci
kategorilerinin de bu duruma göre şekillenmesinin önünü açmıştır (Odman, 1995: 23).
Bireyci yaklaşım konusunda ise mülteci kavramı şu şekilde değerlendirilmiştir; belli
standartlar çerçevesinde, kendi ülkesinde adaletsiz bir ortamdan kaçmaya çalışan
bireyler. Bu yaklaşımda mülteci kavramı çoğunlukla bireye indirgenmiştir. Kendi
vatanına güven duymayan, ülkesi dışında bir yerde güven ve hürriyet arayışı içinde olan
bireylere mülteci statüsü verilmiştir. Fakat bu tanımlama bazı belirsiz durumları
meydana getirmiştir. İlk olarak uygulamalardaki usul ve temelleri etkilemiştir.
Toplumsal ve politik kategori temeline oturtulmayan bireylerin mülteci olarak
değerlendirilip değerlendirilmeyeceği problemi ortaya çıkmıştır. Anlaşılacağı üzere
mülteci kavramı ile ilgili birçok genel yaklaşım olsa bile esasta bu üç yaklaşımda,
kavramı farklı bir şekilde ele almıştır (Odman, 1995: 24).
Türkiye’de göçmenlik, iltica, mültecilik ve sığınmacılık konularında yetkili ve ilgili
makamlar TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ve Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’dir (BMMYK) (Demirel 2018). Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü göç kavramını tarihsel olarak insanların aktif var oluşu ve ebedi talep
ve gereksinimleri doğrultusunda oluşan sosyal bir gerçek olarak tanımlamıştır (Göç
İdaresi Resmi Websitesi). Göç olgusunu düzenli ve düzensiz göç olarak ikiye ayırmıştır.
Düzenli göç kavramı bir ülkeden bir diğer ülkeye yasal yollardan geçiş yapmak olarak
tanımlanabilirken düzensiz göç kavramı ise yasadışı yollarla bir ülkeden diğerine
yapılan göç olarak tanımlanmaktadır. Ülkelerinden ayrılan kişilerin geliş nedenleri ve
koşulları gittikleri ülkede statülerinin belirlenmesini sağlamaktadır (Demirel 2018).
İltica, geçici koruma, mülteci, sığınmacı, şartlı mülteci, geçici koruma sahibi statüleri
vb. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14. Maddesi iltica temel bir
insan hakkıdır demektedir. Ülkelerinde zulüm riskinin olduğu durumlarda kişilerin iltica
hakkını kullandıklarını açıklaması

iltica talebinde bulunulan ülke tarafından kabul
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edilmek zorundadır. Mülteciler üçüncü bir ülkeye yerleştirilene kadar bir ülkede
yerleşik durumda kalan geçici ve şartlı statüye sahip kişilerdir (YUKK, md.62,2014).
Geçici koruma altında olan kişiler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na
(YUKK) göre savaş ve doğal afet durumunda zorunlu olarak kitlesel şekilde yapılan göç
hareketlerinde ki bireylerdir ve gelenlerin tek tek geliş sebeplerini sorgulamak mümkün
değildir (YUKK, md.91.,2014).
1.3. MÜLTECİ AKIMININ NEDENLERİ
Her sene sünya üzerinde yüz binlerce kişi mülteci olmaktadır. Mülteciliğin asıl sebepleri
olarak otoriter ya da diktatoryel rejim, iç çatışma ya da savaş, isyan, fakirlik, doğal
afetler, insan haklarında yapılan ihlaller, çeşitli siyasi, ekonomik ve sosyal olaylar, din
ve mezhep çatışmaları yatmaktadır. Bu çeşitli sebeplerden dolayı dünyada birçok
kişinin yaşamı her gün giderek kötüleşmekte ve milyonlarca birey istikbalini farklı
devletlerde aramaktadır. İlk olarak barınak ve yiyecek gibi yaşamsal gereksinimlerin
yanında birçok sorunla karşılaşan bu bireyler, ruhsal açıdan da göç sürecinden derin bir
biçimde etkilenmektedir (Çiçekli, 2009: 36).
Mülteciliğe akımlarının nedenleri BM ya da IGOS tarafından sınıflandırılmamıştır.
Ancak Weiner’in çalışması ışığında mülteci akımının nedenleri 5 ana başlığa göre ele
alınmıştır.
1.3.1. Devletlerarası Savaş
İnsanoğlu, dünya var olduğundan beri çeşitli sebeplerle yaşadığı yeri değiştirmiştir.
Devletlerarası savaşın doğurduğu göç, mülteci akımına sebep olan en büyük
nedenlerdendir. Weiner, bu konudaki çalışmalarında, 1969, 1982, 1992 yılları
istatistiklerine

göre

neredeyse

%45

gibi

bir

oranla

34.028.000

mülteciden

14.227.000’inin bu sebeple göç ettiğini ortaya koymuştur. (Weiner, 1996: 12).
Yeryüzünde büyük ölçekli toplu nüfus hareketliliklerine bakıldığında özellikle
20.yüzyılın ikinci yarısında devletlerarası savaş nedeni ile yapılan göçler dikkat

13

çekmektedir. İsrail ile bütün Arap Dünyasını karşı karşıya getiren 4 savaş bu yüzyılda
olmuştur. Ayrıca yine aynı yüzyılda 2.Dünya savaşı gerçekleşmiş, bu savaşta salgınlar,
ekonomik krizler ile göç eden mülteciler, savaş bitip memleketlerine döndüklerinde
aslında vatan topraklarında olmadıklarını fark etmişlerdir. Çünkü Avrupa sınırları
yeniden şekillenmiştir (Weiner, 1996:6).
Doğu Almanya’da yaşayanların Batı Berlin’e geçişlerine engel olmak için yapılan
Berlin Duvarı 1989’da yıkılınca, Doğu Avrupa’da komünizmin sonu başlamış olup, bu
durum soğuk savaşın tetikleyicisi olmuştur. 14.9 milyon mülteci göç etmiştir. Bunun
devamında ABD önderliğindeki Batı Bloğu ve Sovyet önderliğindeki Doğu Bloğu
arasında, 2.Dünya savaşı sonrasındaki ve farklı etkileri olan çatışmalar 1991’de
Sovyetler Birliğinin resmen dağılmasına kadar devam etmiştir. Bu soğuk savaş göç
sayısını oldukça fazla arttırmıştır. 1989 yılında 14,9 milyon insan göç ederken, Sayı
1991’de 17,2 milyona varmıştır. Rusya’nın 9 yıl süren Afganistan topraklarındaki
işgalinin sadece bölgesel açıdan değil tüm dünya için önemi, bir dönemin kapanıp, yeni
bir dönemin açılmasına sebep olmuştur. Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan
çatışmalar, sorunun neden olduğu insanlık trajedisi ile mülteci göçlerini artırmıştır. Bu
olay, bölgede yaşayan Azerbaycanlıların bir kısmının ölmesine, çoğunun göçüne sebep
olmuştur (Weiner, 1996: 18).
20.yüzyılda, Afrika’daki halkın sömürgelikten kurtulma isteği ile mülteci göçleri
başlamıştır. Birçok Afrika ülkesi çok sayıda mülteci göçü vermiştir. Irak’ın Kuveyt‘e
saldırması sonucunda 8 yıl süren savaş binlerce insanın memleketlerini terk etmelerine
sebep olmuştur. 1980 yılında patlak veren İran- Irak ve 1990-1991 yılları arasında ki
Körfez Savaşı neticesinde 5 milyon mültecinin ortaya çıkması, devletlerarası
savaşlardan kaynaklanan göçlere, göçler tarihi açısından iyi birer örnektirler.
1.3.2 Etnik Savaşlar
Devletlerarası savaşların yanı sıra ülkelerindeki zulüm, etnik çatışma gibi nedenlerle
milyonlarca insan farklı devletlere göçmek durumunda kalmıştır. Göç eden insanların
yaşam koşulları en karmaşık sorunlardan biridir. Zulüm, kendi topraklarından vazgeçip
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göç etme sebebi yaratırken, diğer etnik gruplarla farklı sebeplerden dolayı yaşanan
anlaşmazlıklar, çatışmalar etnik savaşların ilk göç verme sebepleri arasındadır. Bir diğer
sebebi ise toprak talebidir ki çatışmalar, devlet ile etnik grup arasında gerçekleşir
(Weiner, 1996: 10).
Ülkelerinde iç karışıklık yaşayan ve bulundukları yerde uygun şartlarda yaşayamayan,
birçok etnik gruptan birkaçının daha güçlü ve etkili olduğu gruplar arasında söz sahibi
olma isteği çatışma yaratır. Bu durum mülteci akımına sebep olmaktadır.
İmparatorlukların parçalanması, yönetimde alınan yaralar mülteci sayısını oldukça fazla
arttırır (Weiner, 1996: 35).
Lozan Barış Antlaşmasına (1923) ek olarak düzenlenen sözleşme gereğince Türkiye ve
Yunanistan kendi vatandaşlarını inanç üzerinen göçe zorlaması ve 1990 yılında Irakta
yaşayan 1,4 milyon Kürt 'ün ilticası etnik mülteci akımına iyi birer örnektirler (Weiner,
1996: 35).
1.3.3 Sivil Çatışmalar
Devletin içindeki sınıfsal, dinsel, ideolojik çatışmalar “Sivil Çatışmalar” olarak
adlandırılır. Mülteci akımına sebep olan faktörlerden bir olan sivil çatışmaların etkisi
azımsanamayacak kadar fazladır. Silahlı örgütler, devlete karşı çatışmalar içindedir ve
birçok insan bu sebeple göçmek durumunda kalmıştır (Wiener, 1996:22).
Sivil çatışmalara en iyi örneklerden biri Asya’da ve Latin Amerika‘da görülen Sovyet
destekli savaşlardır. Kamboçya, Angola ve Laos gibi ülkelerde ortaya çıkan milyonlarca
mülteci göçü sivil çatışmalardan dolayı gerçekleşmiştir (Weiner, 1996: 22).
1980’den önce Türkiye‘deki siyasi istikrarsızlık, farklı ideolojik anlayışların çatışması
ve bunların temsilcilerinin sokaklardaki kanlı mücadelesi, suikastlar, vatandaşın sokağa
çıkamaz hale gelmesi, sivil çatışmalara verilebilecek örneklerdendir. Ancak alınan üst
düzey önlemler, ülkemizden insan göçünü engellemiştir.

15

1.3.4 Baskıcı, Otoriter ve Devrimci Rejimler
Ülkenin otoriter, devrimci rejimlerle yönetilmesi, faşizmin ve komünizmin hâkim
olduğu devletlerin arasındaki savaşlar ve dökülen kanlar bu rejimlerdeki mülteci
göçünün en büyük sebeplerindendir. Nitekim Avrupa’da, 2. Dünya Savaşının temel
sebebi de budur. Başka bir örnek olarak İran‘da, 1979 yılında monarşiden güç bularak,
İslam Hukuku ve Şii mezhebi görüşlerini temel alan İslam Cumhuriyeti’nin
kurulmasına öncülük eden popülist akım, çok sayıda insanın ülkesini terk etme nedeni
olarak gösterilir.
Balkanlarda komünist rejimin başa geçmesi ve Sovyetlerin işgali ile 270.000 insan,
Küba‘da Castro yönetimi ile birlikte 580.000 kişi, 1966’dan sonra Çin‘de ki yönetim
değişikliği ile 2.245.000 kişi ülkelerinden göçmek durumunda kalmıştır (Weiner, 1996:
13).
Fransız İhtilali, mutlak monarşinin yıkılıp, yerine Cumhuriyetin tahsis edilmesi için
Katolik Kilisesini yeniliklere zorlamıştır. Bu ihtilal hem sosyal hem politik bir
ayaklanma olup, Batı Dünyasında bir dönümdür. Ülkelerinden göç eden binlerce
mülteci ile kazanan ve kaybedenden çok, ne kadar yıpratıcı hadiseler olduğunu anlatan
en önemli örneklerden biridir. Bir diğer örnek, Çarlık Rusya’sının yıkılıp yerine
Sovyetler Birliği’nin kurulmasıdır. Başka bir örnek olarak da 18.Yüzyılın ikinci
yarısında Tory Devrimi ile Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması sırasında oluşan
rejim değişiklikleri bu aşamalarda oluşan çok sayıda mülteci göçleri gösterilebilir
(Rubenstein, 1936: 716).
1.3.5 Doğal Afetler ve Çevre Sorunları
Su baskını, zelzele, tusunami, heyelan, kuraklık, yanardağ faaliyetlerinin sonucunda
olumsuzluğa mağruz kalan insanlar, yaşamlarını iyileştirebilmek için kendilerinin
güvende olacaklarını düşündükleri yerlere ve bölgelere göçmüşlerdir. Ancak bazı
yazarlar mülteci göçlerinin doğal afetler sonucunda ortaya çıktığını kabul etmek istemez
ve buna neden olarak da doğal afetlerden kaçış konusu ile ilgili çatışmalar yaşanmasının
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bir sebep değil, sonuç olduğunu savunurlar. Weiner, bunların aksine bölgede oluşan
çatışmaların ve sorunların, doğal afetler sebebi ile çıktığını ve bu sebeplerle insanların
göç etmek zorunda kaldığını savunur. Dünya tarihinde hiçte azımsanmayacak rakamlar
vardır. Afrika’da 2 milyon inanın kuraklık ve açlık gibi nedenlerle evlerini terk etmek
zorunda kalması buna iyi bir örnektir (Weiner, 1993: 93). Devletlerin yürüttüğü yanlış
politikalar, doğal afetlerin, kıtlığın, açlığın sebebi olabilir. Çernobil Felaketi ve Afrika
bu konuya iyi birer örnektir. Çernobil felaketinde 700.000 kişi yanlış yürütülen politika
ve tedbirsizlikten dolayı mülteci olmuştur. (Castles ve Miler, 2008: 121).
1.3.6 Komşu Devlete İltica
Mülteciler dinsel, coğrafi ve diğer açılardan kendi yaşam tarzlarına uygun, rahat ve
kolay ulaşabilecekleri yerleri seçerler. Burada amaç, daha gelişmiş, ekonomik
kaygıların olmadığı, yaşam kalitesini arttıracak yerlere gitmek değil, çatışma ve
savaşların, zorlukların, afetlerin bulunmadığı en yakın coğrafi komşuya göç edip hayatta
kalabilmektir. 1998 yılında 13,5 milyon Afrikalı mülteciden 11 milyonu hayatta
kalabilmek için en yakın Afrika ülkelerine göç etmesi, sadece 2,5 milyonunun
ekonomik refahı yüksek ülkelere göç etmiş olmaları bunun en iyi örneklerinden biridir
(Weiner, 1996: 26). 1995 verilerine göre; toplam 16 milyonu aşkın mültecinin 5,9
milyonu diğer Afrika ülkelerinde, 1,8 milyonu Asya ülkelerinde, 2,6 milyonu
Avrupa’da, 5,5 milyonu Ortadoğu’da yaşamaktadır (Weiner, 1996: 26).
Orta Doğu ülkelerinden kendilerine en yakın coğrafi bölgeye ve bu noktaları kullanarak
Batı ülkelerine göç hareketi devam etmektedir. Türkiye de coğrafi durumu nedeniyle ve
göç yolları üzerindeki konumundan dolayı İran, Afganistan, Irak, Pakistan, Suriye ve
Türki Cumhuriyetlerden yoğun olarak göç almaktadır. Türkiye’deki göçmen sayısı 2018
yılı itibariyle 4,5 milyonu geçmiştir. Sosyo-demografik yapılar, toplumsal, hukuksal
yapılar göçmenlik sürecinin etkin faktörleridir. Çalışmamız özelinde İran’ın toplumsal
yaşamı, kadın erkek arasında hukuksal haklardaki eşitsizlik özellikle kadınların
ülkelerini terk etmelerinde önemli etmenlerdir. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2006
Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre, İran toplumsal cinsiyete yönelik ayrımcı
tutumların gerçekleştiği 115 ülkenin bulunduğu listede 108.

sıradadır (Kahraman
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2014). Çalışmamızın ikinci bölümünde detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz İran ve
toplumsal yapısı, göç sürecinin anlayabilmek açısından daha derinlikle bir açıklama
sunacaktır.

1.4 KAYGI BOZUKLUĞU TANIMI
Sinirlilik, korku, tasa, üzüntü duygularını içeren endişe kavramı, ‘kaygı’ kelimesinin
temel anlamıdır. İngilizce "anxiety" kelimesi ile ifade edilir. Bedensel ve ruhsal
bakımdan zarar vermeye başladığında "Kaygı Bozukluğu" olarak adlandırılır (Öztürk,
2004: 294).
Kaygı, kısaca stresli durumlara karşı doğal bir insan tepkisidir. Ancak sinirlilik, korku
ve endişeye neden olan bir tetikleyici olmadan sıklıkla meydana gelen çeşitli
bozukluklar "Kaygı Bozukluğu" tanımına girer (Özer, 2002).
Kaygı bozukluğu, doğal afetler, savaşlar, kazalar, hastalıklar, uyku bozukluğu ve
istismara uğrama, yakınlarını kaybetme gibi yaşanan olaylar sonucunda hissedilen ve
sık sık tekrarlanacak endişesi ile bozulan duygu durumlarını, ruhsal ve fiziksel
deneyimlerle ortaya çıkar. Kişi bu durumlarla başa çıkmayacağını düşünür ve sıkıntı
hisseder (Antony ve Swinson, 2000).
Günlük hayatta kaygı, aslında her an karşı karşıya geldiğimiz bir duygudur. Duygusal
ve bedensel olarak verdiğimiz tepki her uyarandan sonra kaygı olarak karşımıza çıkar
(Özer, 2002).
Her

hissettiğimiz

kaygı

bozukluk

olarak

adlandırılan

duygu

durumları

ile

karıştırılmamalı, yaşadığımız fiziki ve ruhi durumlarda durumu kurtarmak adına bir
sigorta gibi düşünülmeli, normalle bağdaşmak, durumu atlatabilmek için uyarlanmış bir
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tepki olarak görülmelidir. Hafif kaygılar her zaman, her insanın hissedebileceği normal
durumlar iken, ağırları için mutlaka klinik yardım alınmalıdır (Özpoyraz, 1998 :58).
Göçmenlik, mültecilik, bir başka ülkeye iltica talebi aslında yaşanılan ülkede var olan
kaygıların kişilere bir şey yapmayı etkin kılan bir dürtü olarak ortaya çıkmaktadır.
Kaygı durumu üç şekilde kendini gösterir. Bunlardan biri normal kaygı seviyesidir ve
kaygının normal seviyede olduğu durumda kişi mücadele etmenin yollarını aramaktadır.
Göçmenliğe sebep olan etmenler zaten kaygı içinde yaşanıldığının göstergesidir.
Bireyler, içinde bulundukları mutsuz ve endişe verici durumdan kurtulmak için
yaşadıkları ülkede bir değişim yaratamıyor ise o ülkeyi terk etme kararı verebilirler.
Özellikle savaş ve doğal afetler kişinin beden bütünlüğünü tehdit etmektedir. Var olma
kaygısı, gelecek kaygısı, ekonomik kaygılar göçün önemli nedenleridir. Ayrıca
geldikleri ülkede ne gibi sorunlarla karşılaşacaklarını bilmemeleri de kişilerin farklı bir
kaygıyı daha yaşamalarına sebep olur. Bu nedenledir ki benzer kültüre sahip ülkeleri
kendilerine yeni bir yurt olarak seçmek isterler. Göçmenlerin bilmedikleri bir dilin
konuşulduğu ülkeye göç ediyor olması başlı başına bir kaygı sebebidir. Sosyal destek ve
danışmanlık hizmetleri bu kaygıları minimum seviyelere indirmede etkilidir (Çelebi
2015).
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2.BÖLÜM: HUKUKSAL ARKA PLAN
2.1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GÖÇ DENEYİMİ
2.1.1 Osmanlı Döneminde Sığınmacılık
Türkiye’nin sığınma ve mültecilik açısından pek çok eski tecrübeleri bulunmaktadır.
Özellikle Osmanlı döneminde bugünkü mülteci hukuku teamüllerine de uygun bazı
uygulamalar görülmüştür. Bunların en bilineni, 1492 yılında İspanya’da tezahür eden
gelişmeler sonucu sadece Osmanlı’nın sığınma hakkı verdiği 150 bin kişilik Yahudi
göçüdür.
2 Ağustos, Türkiye’deki Yahudiler için olduğu kadar sığınma olgusu açısından da
önemlidir. İspanya Kraliçesi İsabel, kilise ile anlaşarak Mart 1492 yılında bir bildirge ile
Yahudilerin, Hıristiyan olmalarını, aksi durumda İspanya’dan 2 Ağustos’a kadar
ayrılmalarını talep etmiştir. O tarihte İspanya'da 300 bin Yahudi nüfusu bulunmakta
olup, Avrupa’daki hiçbir ülke tarafından kabul edilmemişlerdir. Sadece Osmanlı
padişahı, II. Bayezid, Yahudileri topraklarına sığınmaya açmıştır. Gemilerle Osmanlı
topraklarına 150 bin Yahudi farklı bölgelere yerleştirilmiştir. Bu bölgeler Avrupa’da
Selanik ve Edirne, Anadolu’da ise Bursa ve İstanbul’dur. Yahudiler yerleştirildikleri
topraklarda baş haham İshak Sarfati, Avrupa'ya yayılmış cemaate aşağıdaki bildiriyi
tebliğ etmiştir:
"... Almanya'daki kardeşlerimiz üzerine çöken, her gün zalim kanunlar,
zoraki vaftizler ve sürgünlerle kendini gösteren, ölümden daha acı
kederlerini öğrendim. İşittim ki bir yerden kaçıp diğerine gittiklerinde orada
kendilerini daha da acı bir kader beklemekte. Kilise ve rahipler, sahte
papazlar, Tanrı'nın bedbaht milletine karşı hareket ediyorlar. Doğuya giden
herhangi bir İtalyan gemisinde bulunan her Yahudi'nin denize atılmasını
öngören bir yasa hazırlamışlar. Heyhat! Tanrı'nın milletine Almanya'da ne
kötü bir muamele uygulanmakta...
Kardeşler ve öğretmenler, arkadaşlar ve tanıdıklar! Ben İshak Sarfati, her
ne kadar Fransız kökenli olup Almanya'da doğdum ve sevgili
öğretmenlerimin dizinde orada oturup feyiz aldıysam da beyan ederim ki,
Türkiye hiçbir şeyi eksik olmayan ve sizler için her şeyin iyi olacağı bir
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ülkedir... Siz beni dinlerseniz, Türkiye'nin yolu hayat yoludur... Tembellik
etmeyiniz, rahat yere geliniz... Sizler için Hıristiyanlar yerine Müslüman
yönetim altında yaşamak daha iyi değil midir? Burada herkes kendi bağının
ve incir ağacının gölgesinde rahat ve sulh içinde yaşar... Burada en değerli
giysilerinizi giyebilmek hakkına sahipsiniz. Hıristiyan ülkelerde ise tam
tersine, çocuğunuza dahi zevkinize göre kırmızı veya mavi renkte
giydiremiyorsunuz... Ayrıca bu memleketin faydaları ve halkının iyiliği
Almanya'da bulunmaz..." (Radikal Gazetesi, 2007: 16)
Avrupalılardan da Osmanlı’ya sığınanlar olmuştur. Yazar Abdullah Aymaz şöyle
özetlemektedir: “1722 yılında Polonya topraklarını paylaşan Rusya, Avusturya ve
Prusya’ya karşı direnen Polonyalı direnişçiler işgali tasvip etmeyen Osmanlı Devleti’ne
sığınmışlardır“ Sığınmacılar esas itibarıyla Polonyalı Prens Adam Jerzy Czartoryski'nin
İstanbul'da kurduğu Polonya temsilciliği tarafından örgütlenmiştir. Bütün baskılara
rağmen Sultan Abdülmecid, "Tacımı veririm, tahtımı veririm fakat devletime sığınanları
asla geri vermem." diyerek insanlığını ve merhametini göstermiştir. Bu alicenaplığını
sadece Polonyalılara göstermemiş, 1850'lerde kıtlık altında inleyen, pek çok kayıp
veren, pek çokları da Amerika vs. ülkelerine göç eden İrlandalılara karşı da göstermiştir.
Onlara hem para yardımı yapmış hem de beş gemi erzak göndermiştir. Bunların
belgeleri arşivlerimizde mevcuttur. Hatta İrlandalı asillerin gönderdikleri teşekkür
mektupları da... İşte bu şefkatli Padişah, bugünkü Beykoz ilçesi sınırları içindeki beş bin
dönüm araziyi Polonyalı göçmenlere tahsis etmiştir. Bu köy 19 Mart 1842'de kurulmuş,
kurucu Prens Adam Czartoryski'nin adı verilmiş ve "Adampol" ismi ile anılmıştır.
Adampol'un bugünkü adı Polonezköy'dür” (Kirişçi, 1996: 12-16).
1848 yılında Avrupa’nın pek çok bölgesinde olduğu gibi Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu içerisinde de milliyetçi ayaklanmalar olmuştur. Ancak AvusturyaMacaristan İmparatorluğu içerisindeki İtalyan, Macar ve Leh gruplar bağımsızlık için
ayaklanmış olup Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Rusya desteği ile ayaklanmayı
durdurmuş. Bundan ötürü çok sayıda Macar ve Leh Osmanlı topraklarına sığınmıştır.
Osmanlı bu kriz sonucunda sığınmacılar arasındaki askeri liderlerin geri verilmemesi
için Amedi Divan-ı Hümayun Fuat Paşa’yı bölgeye göndermiştir (Kirişçi, 1996: 12-16).
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Bu sığınma olayıyla ilgili Prof. Dr. Kemal Kirişçi şunları da ifade etmektedir: “Yine
Cenevre Sözleşmesi’nin önemli maddelerinden bir tanesi, sığınmacıların üzerinde
pasaportları ya da herhangi bir kimlik belgesi olmaması veya bunların yanlış belgeler
olması halinde bu kişilerin geriye gönderilmeyeceği yönündeki maddedir. Bu maddeyle
ilgili olarak Osmanlı dönemi uygulamalarına baktığımızda karşımıza çıkan örnekte,
Avrupa’da yaşanan Macar ayaklanmasının lideri Louis Kossuth’un Osmanlı
topraklarına Peter Bloomsfield adına düzenlenmiş bir kimlik belgesiyle girmiş olmasına
rağmen kendisine sığınmacı ve mülteci konumunun verilmiş olduğunu görürüz. Başka
bir örnek de, döneminde önemli bir zat olan Mustafa Celaleddin Paşa’dır. Nazım
Hikmet’in büyük dedesi olan Paşa’nın asıl adı Kont Borzecki’dir. Kont, Avrupa’dan
Osmanlı’ya sığınmış, daha sonra devlet kademelerinde paşa konumuna kadar
yükselmiştir. Yine benzer bir durum, Kırım Savaşı’nın ilk muharebelerinin yapıldığı
1854 senesinde Osmanlı ordusunda görev yapan Ömer Paşa için söz konusudur. Ömer
Paşa aslen bir Hırvat’tır ve Avrupa’dan Osmanlı’ya sığınmıştır. Bir başka örnek de,
Budapeşte’nin merkezinde heykeli bulunan ve bir Macar milliyetçisi olan Josef
Bem’dir. Bem, ayaklanmalara liderlik etmesinin ardından Osmanlı’ya sığınmış ve
Yusuf Paşa adıyla Osmanlı ordusunda görev yapmıştır” (Kirişçi, 1996: 14).
Osmanlı’ya sığınan, İsveç Kralı Demirbaş Şarl da önemli bir paradigmadır: 1709
Poltova Savaşı’nı kaybeden İsveç Kralı 12. Şarl ve 2 bin İsveçli Osmanlı’ya sığınmış ve
Osmanlı topraklarında altı yıl misafir edilmiştir. Ayrıca 1917 Ekim Devrimi’nden kaçan
250 bin Rus Osmanlı’ya sığınmıştır (Kirişçi, 2008: 15).
2.1.2 Cumhuriyet Döneminde Sığınmacılık
Türkiye, iç ve dış göç bakımından deneyimli olup tarihte büyük göç akımlarına tanıklık
etmiş olup, kapılarını da açmıştır. Bu durumda Anadolu’yu vatan sayarak göç edenlerin
yanında Türkiye’nin kurulması sonrası Osmanlı’yla kültür veya inanç bağları olan
toplumların Türkiye’ye göçmesinin de etkisi bulunmaktadır. 1980’den günümüze olan
göçlerde geçmiş deneyimlerden değişik olarak Türkiye’nin konumu ve komşu ülkeler
kaynaklı

iç

karışıklıkların

sebep

olduğu

yoğun

nüfus

hareketleri

olarak

gerçekleşmektedir. Ülkemiz, 1952-1967 yıllarında, Yugoslavya ve Makedonya
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Müslümanları ve Türklerini hedef alan kültürel yozlaştırma uygulamalarının yanı sıra
Tito rejiminin Müslüman ve Türk unsurlara yönelik muameleleri ve bu unsurlara karşı
tutumlarından kaçan binlerce göçmenin de sığındığı bir ülke olmuştur. 1952-1967
yıllarında Yugoslavya ve Makedonya’dan ülkemize, gelenlerin sayısı 175 binin
üzerindedir. Gelen aile sayısı ise 45 bin civarındadır. Bu göç sonucu, bu bölgedeki
Müslüman ve Türk unsurların neredeyse yarısı ülkemize gelmiştir (Çavuşoğlu, 2006:
166).
İkinci Dünya Savaşı sırasında da Türkiye’ye çok sayıda mülteci sığınmıştır. Bu
dönemde Bergama, Sivas, Niğde, Yozgat’da mülteci kampları kurulmuştur. Türkiye
İkinci Dünya Savaşı’na girmemesi nedeniyle bu dönemde Türkiye’ye Yunanistan’dan
dahi mülteci sığınmıştır. Örneğin 1941 tarihinde Bergama mülteci kampında 1849
Yunanlı mülteci bulunmaktadır (Keser, 2010: 391). Bu kamplar daha sonra Kızılay’a
devredilmiştir (Yalman, 1941, s. 153).
Öte yandan Türkiye savaşın bitmesi üzerine, 1951’de Cenevre’de hazırlanan sözleşmeyi
imzalamıştır. BMMYK 1960’larda kurulmuş olup, Türkiye ile güçlü bir çalışma
ortaklığı kurmuştur. O dönemde Sovyetler ve diğer çevre ülkerden Türkiye’ye sığınan
bireylerin üçüncü ülkeye yerleştirilmeleri konusunda çalışmalar yürütülmüştür.
2.1.3 1980 Sonrasında Sığınma ve Mültecilik
Küreselleşmenin etkilerinin had safhaya çıktığı 1980 ve özellikle 1990 sonrasındaki
değişimler göç süreçlerini de içine almaktadır. Bundan sonraki süreçte siyasal
dengelerin değişmesinin getirdiği çatışmalar milyonlarca kişiyi yerinden etmiş, yeni
sınırlar çizilirken çok sayıda insan mülteci konumuna düşmüştür. Türkiye de bu
dönemde göç hareketlerinden fazlasıyla etkilenmiştir. 1980’li yılların başından itibaren
boyutu yükselen ve farklılaşan sığınma göçlerine ev sahipliği yapmıştır.
Türkiye’ye Ortadoğu ve Afrika’dan 1980’lerden beri göç almaktadır. 1988-1991
yıllarında meydana gelen mülteci akımları sonucunda Türkiye mültecilere yönelik
çalışmalarda iç güvenliğine öncelik vermiştir. Türkiye’ye iltica etmek amacıyla gelen
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ilk sığınmacılar İranlılardır. İran Şahı’nın devrilmesiyle başlayan süreçte, Humeyni
rejiminden kaçarak Türkiye’ye gelen çok sayıda İranlı olmuştur. Bunlar arasında Şah
yanlıları Kürtler, Yahudiler ve Bahailer de bulunmaktaydı. Bu dönemde yaklaşık 1,5
milyon İranlı mültecinin Türkiye’ye giriş yaptığı düşünülmektedir (Kirişçi 2000: 23)
Bu grup ülkemize giriş yapan en büyük İranlı sığınmacı grubudur. 1988-1991 tarihleri
arasında ise, ikinci büyük grubu 600 bin Iraklı Kürt oluşturmuştur. İran-Irak Savaşı’ı
kaynaklı durumun yanında Saddam Hüseyin’in gerçekleştirdiği Halepçe katliamı ve
Körfez Savaşı nedenli vatanlarından göç eden bireylerin büyük bölümü batıya
sığınmışlardır. Bu bağlamda Türkiye 1980’lerde sığınmacılar tarafından transit ülke
olarak kullanılmış ve sığınmacıların göç ettiği bölgeler çeşitlenmiştir (Mannaert, 2003:
3).
1980’den sonra Türkiye’ye yönelen toplu sığınma hareketlerini gruplandırırsak:
•

1988 yılındaki İran-Irak Savaşında 51,542 kişi,

•

1992-1997 yılları arasında eski Yugoslavya’daki iç savaş ve bölünme ve

Bosna-Hersek olaylarında 20 bin kişi,
•

1989 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında Bulgaristan’dan sınır dışı edilen

34 bini vizeli olmak üzere 354 bin civarında kişi,
•

2 Ağustos 1990 ile 2 Nisan 1991 tarihleri arasında Körfez Krizi ve

Körfez Savaşından önce 7,489, sonrasında 460 bin kişi, * 1999 yılında
Kosova’da meydana gelen olaylar sonrasında 17,746 kişi,
•

Ülkelerinden sürgün edilerek geniş bir coğrafyaya dağılan Ahıska

Türklerinden Türkiye’ye yerleşmek üzere 32,577 kişi olmak üzere, bu dönemde
Türkiye’ye sığınmış toplamda 1 milyona yakın yabancıya çalışma hakkını da
içeren ikamet izni verildiği görülecektir.
Görüldüğü gibi Türkiye’ye yönelik sığınma hareketleri daha çok Orta Doğu ve Asya
ülkelerinden gelmektedir. Ancak Türkiye, 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967
Protokolü’ne taraf olurken belirttiği “coğrafi çekince” uyarınca yanlızca Avrupa
ülkelerinden ilticacılara mülteci statüsü verecektir. Sebep budur ki, Türkiye’ye gelmiş
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sığınmacıları Avrupa’dan gelen sığınmacılar ve Avrupa kökenli olmayan sığınmacılar
olarak ayrı ayrı incelemek gerekmektedir (Kirişçi 2000: 1-53).
2.2 TÜRKİYE’DE MÜLTECİ VE SIĞINMACI HUKUKU
Mültecilik konusunun hukuki anlamda kurumsallaşması 2-25 Temmuz 1951 tarihleri
arasında, Cenevre’de düzenlenen mültecilerin ve vatansız kişilerin Statüsü hakkındaki
BM konferansında kabul edilmiş kararlar doğrultusunda BMMYK’nın ilk temelinin
atılmasıyla ancak gerçekleşebilmiştir. Uluslararası toplumun bir üyesi olan Türkiye,
mültecilerin hukuki durumları ile ilgili 1951 Cenevre sözleşmesini 1961 yılında
imzalamıştır. Sonralar mültecilik konusu AB katılım ortaklığı belgesinde de ele
alındığında Türkiye, komşu ülkelerde yaşanan siyasal, ekonomik ve toplumsal
sorunlardan dolayı üçüncü ülkeye gönderilmek üzere gelen iltica taleplerini karşılamak
zorunda kalmıştır (Çavuşoğlu, 2006: 186).
“Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet
İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen
Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” 30 Kasım 1994 tarihinde yürürlüğe giren farklı bir yasal düzenlemedir.
İlgili yönetmelik hükümetin şahsi ve toplu sığınmaya yönelik duruşu ve sığınmacılara
tanınacak olan hakları kapsamaktadır. Bu açıdan bu düzenleme direkt sığınma ile ilgili
kapsayıcı bir düzenleme belgesidir (Kaya, Eren, 2015: 22).
İltica ve Sığınma Yönetmeliği, 1996-2006 yılları arasında büyük ölçüde değişikliklere
tabi olmuştur. Ancak yapılan değişikliklere karşın düzenlemeler, Türkiye’den sığınma
talebi gerçekleştirmiş bireyler içinde farklılık arz etmemiştir.
Türkiye’ye Avrupa dışından gelen sığınmacılar, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalarda
ortaya koyduğu coğrafi çekince şartı nedeni ile mülteci olarak adlandırılmıyor ve bu
insanlar isteseler bile Türkiye’de mülteci olarak kalamıyorlar. Ancak Türk hükümeti bu
insanlara sığınmacılık statüsü çerçevesinde sadece geçici oturma izni vererek, BMMYK
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tarafından mülteci statüsüne alınacakları zamana dek belirli illerde emniyet müdürlüğü
kontrolü altında tutmaktadır. Diğer taraftan bu sığınmacıların BM tarafından üçüncü
ülkeye gönderilme süresi 1,5 yıl ile 5-6 yıl arasında değişiyor. Bazen bu süre özel
koşullarda kısalabilmekte veya uzayabilmektedir. Bu süre içerisinde BMMYK’dan
alacakları her hangi bir ret cevabı söz konusu olduğunda, Türkiye tarafından verilen iki
haftalık süre içerisinde bu insanlar ülkeyi terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu
durumda ret cevabı alan sığınmacılar genel itibarıyla kaçak misafir olarak Türkiye’de
kalmaya devam etmektedirler. Dolayısıyla hukuki olarak bu insanlar mülteci statülerini
kaybettikleri ve artık Türk tarafının sorumlulukları altından çıkarak kaçak oldukları için
suçlu durumuna düşerek Türk polisinin yakaladığı herhangi bir yerde sınır dışı
edilmektedirler (Çavuşoğlu, 2006: 192).
Ulusal Programda ve İltica ve Göç Eylem Planı doğrultusunda Türkiye iç hukukunda
iltica işlemlerine dayanak teşkil eden en önemli ve temel yönergeler, AB Konseyi Vasıf
Yönergesi, AB Konseyi Usul Yönergesi ve AB Konseyi Kabul Koşulları Yönergesi’dir.
AB uyum sürecinde gerçekleştirilen 2005 iltica ve göç alanındaki Türkiye Ulusal Eylem
Planı, Cenevre Sözleşmesi’ndeki coğrafi çekince koşulunu 2012 yılına kadar
kaldırabileceğinden söz ederken aynı zamanda yeni bir sığınma kanunu ve yeni bir
yabancılar kanunu yapılmasının da gerçekleştirilebileceğini göstermiştir (Çavuşoğlu,
2006: 192).
Türkiye’nin sığınma ve sığınmacı, iltica ve mülteci, göç ve göçmenlerle ilgili
uygulamalarını dönüştürmesine ve konu ile ilgili liberal görüşün yerleşmesine, AB
uyum sürecinin katkı sağladığı söylenebilir.
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2.3 İRANLI SIĞINMACILARIN ÜLKELERİNİ TERK ETME
SÜREÇLERİ
2.3.1 İran’ın Dinsel ve İnançsal Gruplara Dayalı Yapısı
Bugünkü İran İslam Cumhuriyeti, dinciler veya diğer bir ifade ile şeriatçıların
yönetiminde olduğu için dinsizlerin kendi kimliklerini kullanma ve özellikle örgütlenme
hakları bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu grupların gerçek yüzdesini belirlemek şimdilik
olanaksızdır.
Bu araştırmada konuyla ilgili İran’ın resmi istatistikleri aktarılırken İran coğrafyasında
dinsel grupların nüfusu dikkate alınmıştır ve dolayısıyla dinsizlerin sayısı hesaba
katılmamıştır. “Bu esasta İran nüfusunun dinsel yapısının %90'ını Şii mezheplerine
bağlı Müslümanlar, %'7'ini Sünni Müslümanlar, kalan %2'sini ise diğer dinlere mensup
insanlar (Bahaîler, Sâbiîler, Hindular, Yezidiler, Ehli-Hak, Zerdüştçüler, Yahudiler ve
Hıristiyanlar oluşturmaktadır” (Blaga, 1997: 38). İran'da bulunan inanç temelli
azınlıklardan bazıları Ortodoks Gürcüler ve Ermeniler, Zerdüştler ve Bahaîler’dir.
Bunların yanında Hindular, Keldaniler ve Sâbiîlik inancına sahip gruplar da yer
almaktadır. İran Anayasası’nda sadece ehli kitap olarak bilinen Hıristiyanlık, Yahudilik
ve Zerdüştlük dinlerine mensup azınlıkların inanç özgürlüğü tahsis edilmiş ve İran
İslami Danışma Meclisi’nde milletvekili bulundurma hakkı tanınmıştır. Dolayısıyla
bunların dışında diğer dini azınlıklar “İran hükümeti tarafından sapkın bir inanç olarak
nitelendirilmiş ve yasaklanmıştır. Bu esasta yasaklanan bu dini gruplara mensup
insanlar, kimi zaman sert kovuşturmalara uğramaktadırlar (Blaga, 1997: 38).
İran İslam Devrimi, rejimin değişmesi konusunda ortaklaşmış ve heterojen bir yapıya
sahip farklı kesimlerin çabaları sonucu gerçekleşmiştir. Marksistlerin ve sosyal
demokratların yanı sıra silahlı İslami örgütlerden Halkın Mücahitlerinin ve Şii
Müslümanların olduğu heterojen bir yapıdan bahsedilebilir. Bu katmanları bir araya
getiren iki önemli unsur ise Şah’ı devirmeye yönelik istenç ve Şiiliğin kendine özgü
karşı tavrıdır. Hamid Dabashi’nin ortaya koyduğu tespitler düşündürücüdür: “Devrim
olmuş, şahlık çökmüş ve arkasından da bir İslam Cumhuriyeti gelmiştir. Burada
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sorulması gereken esas soru, devrimin nasıl vaki olduğuna tutarlı bir açıklama getirecek
olan siyasi anlatının ne zaman başladığıdır. CIA destekli 1953 darbesini kalkış noktası
aldığınızda, devrim esasen ulusçu bağlamda yorum bulur” (Humeyni, 1989: 27).
Ayetullah Humeyni’nin liderliğinde gerçekleşen 1963 ayaklanmasına bakıldığında, Şii
(İslamcı) ayaklanması olarak nitelendirilebilir. Diğer taraftan 1971 Siahkal isyanına
incelendiğinde, belirgin bir Marksist karakter gözükmektedir. Tarihlerden hanisini
başlangıç olarak ele alırsak alalım devrim rehine krizi (1979-80) akabinde sistemli ve
güçlü biçimde islamileştirilmiştir. 1979 yılında gerçekleşen devrim farklı ekomomik,
toplumsal ve siyasal kaynaklı bir kurtuluş akımıydı. Devrime destek veren gözü kara
islamcı grup diğer aktörlerden sıyrılarak öne çıkmış devrimi kendine göre yönlendirmiş
ve buna “İslam Devrimi” adını vermiştir (Dabaşi, 2008: 161).
Barthold’a göre: “Şiilik, klasik kaynaklarda Zeydiler, İmamiler, İsmaililer ve Gulat gibi
ana kollarıyla zikredilmekle birlikte, alt kollarıyla beraber sayıları yüzlere yaklaşan
fırkadan oluşmaktadır. Bütün bu Şii fırkaların anavatanı Hicri I. asırdan itibaren Irak
coğrafyasıdır. Daha sonra Şiilik buradan İran coğrafyasına intikal etmiştir. Bu sürecin
öncesinde Şiiliğin Irak’ta mevali içerisinde bulunan Farslılar arasında da rağbet gördüğü
bilinmektedir. Emeviler zamanında mevali arasında çok sayıda Şii vardı. Bunlar
Emevilerin zulmüne ve eziyetlerine maruz kalmışlardı. Bu sebeple Farslıların Şia ile
temasının da İran’dan gelen mevalilerle başladığını söyleyebiliriz.
Şia’nın İran’da yayılmasında, İslam’ın kabul edilmesinde olduğu gibi bazı ekonomik,
sosyal ve psikolojik sebepler de etkindi. İslam, Farslılar arasında yayılmaya
başladığında, eskiden toprak sahibi olan dihkanlar devletten aldıkları birtakım iktisadi
ve içtimai ayrıcalıklara karşılık siyasi nüfuzlarının kaybolmasına razı oldular. Araplara
tabi olup İslam’ı kabul ederek kendi sınıfsal çıkarlarını emekçileri istismar etmek için
kullanıyorlardı. Bu nedenle İranlı halk feodallerin zulmü altında eziliyordu. Böylece
İranlılar, Arap hükümranlığı ve feodallerin istismarına karşı mücadele etmekte olan Şii
ideologların ve Şii düşüncesinin etkisi altına girmeye başladı.
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Emekçilerin iktisadi ve siyasi durumunun iyileştirileceği şeklinde propaganda yapan
tebligatçıların etkisiyle Arap halifelerine karşı çıkarak, Hz. Ali ve onun adalet için
verdiği mücadeleyi temsil eden Şii öğretisini çok kolaylıkla kabul ediyorlardı. Görülen
o ki, eski imtiyazlarını Arap hâkimiyeti altında da devam ettiren feodal yapı altında
ezilen halk sınıfı, bir tepki hareketi olarak ezilenlerin partisi görünümündeki Şia’ya
doğru kaymıştır” (Barthold, 2004: 45).
2.3.2 İslami Devrim ve Sonrası İran’da Değişen Resmi İdeoloji ve Siyasal
Yapı
İran’da solcu grupların geniş çaplı faaliyetlerinin yanı sıra sağcıların ve özellikle
Ayetullah şeriatmedari liderliğinde Azerbaycan eyaletinde etkinliğini sürdüren
Müslüman Halk Hareketi ve öte yandan sağ-sol karışımı olarak siyasi alanlarda güç
kazanan Halk Mücahitleri ve diğer belirli siyasi oluşumların katılımıyla monarşik şah
rejimine karşı halk ayaklanmaları 1979 Şubatında zafere ulaşmıştır. “Ardından yeni
kurulmuş ve Şii mezhebinin en köktenci yorumunu benimseyen İslam Cumhuriyeti
Partisi, Ayetullah Humeyni liderliğinde diğer sağcı gruplardan sıyrılarak ülke
yönetimini ele geçirmeyi başarmıştı.” (Blaga, 1997, s. 15) Humeyni liderliğindeki
partinin şah rejiminin yıkılmasından sonraki iki yılda İran’da iktidarı ele geçirmek için
kurduğu planların karşısında üç büyük engel ve sorun görünüyordu;
•

Silahlı grupların iktidardan pay talep etmeleri (solcu gruplar ve İslami

sosyalistler),
•

Ayetullah şeriatmedari liderliğinde Azerbaycan eyaletindeki Türklerin

ayaklanarak laiklik ve özerklik talep etmeleri (Müslüman Halkçılar),
•

Kürtlerin ayaklanması ve İran’ın batısında özerklik mücadelesinin

başlaması.
Irak’ın 22 Eylül 1980 tarihinde İran’a karşı savaş açması, Ayetullah Humeyni’nin bu üç
soruna karşı çıkabilmesi ve iktidarını sağlaması için eşi bulunamaz bir fırsat sunmuştur.
Bu doğrultuda İran-Irak Savaşı, bir yandan İran’ın iç politikasının bölgesel bağlamda
daha geniş bir alana yayılmasına zemin oluştururken öte yandan İran’ın iç bütünlüğünün
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korunması ve ardından Humeyni’nin ülkede yeni kurduğu teokrasinin temelinin daha da
güçlenmesine önemli katkılar sunmuştur (Dabbaşi, 2007: 198).
“İran Devriminin ivme kazanmaya başladığı süreçte İslamcı bir karakter taşımadığını;
ancak Humeyni müritlerinin bütün siyasi muhaliflerini-İslamcı olsun, seküler olsunsistematik olarak devre dışı bıraktıkları uzun, baskıcı, şiddetli ve acımasızca tasarlanmış
bir süreçten geçerek radikal İslamcı bir harekete dönüştüğünü vurgulamak isterim.”
(Dabbaşi, 2007: 198).
Humeyni yanlıları tarafından oluşturulan ve güçlendirilen imam Humeyni izinden giden
öğrenciler, Hizbullah ve benzer fanatik gruplar, solcular ve diğer etkin muhalif
grupların birçoğunun savaşa katılması ve ülkenin savaşa odaklanmasını fırsat bilerek,
Güney Azerbaycan’da Müslüman Halk Partisi, İran genelinde Halk Mücahitleri,
Fedailer, Özgürlük Hareketi ve Kürdistan’da Kürt Demokrat Partisi gibi birçok parti ve
hareketin merkez ve şube binalarına eş zamanlı baskınlar düzenlemişlerdi. Böylece bu
parti ve hareketlerin birçok lider kadro, militan ve taraftarı öldürülmüş veya
tutuklandıktan sonra hapiste infaz edilmiştir. Dolayısıyla : “Ayetullah Humeyni’nin
İslam Cumhuriyeti Partisi kendi iktidarını ülkede pekiştirmek üzere bütün muhalif
gruplarını alt etmeyi başarmıştır.” (Dabbaşi, 2007: 198). Bu durumda İranlıların 1982
Anayasa referandumunda tek seçenekleri istikrar ve huzur adına tek parti dönemini
ülkede hâkim kılarak şeriat kanunlarına dayalı bir anayasaya evet oyu vermektir.
Hamaney’in 1981’de Cumhurbaşkanı seçilmesi, İran’daki İslami rejim için büyük bir
dönüm noktası olmuştu. Bu yıldan itibaren mollalar artık devletin sadece denetçisi ve
gölgesi değil, aynı zamanda gerçek hâkimiydi. Böylece İslami hükümet gücünü
sağlamlaştırdıkça özellikle 1979-1982 yılları arasında İslam Cumhuriyeti toplumun
hemen hemen her kesimini-okul kitaplarından, giyim, kuşama ve müziğe kadaryeniden şekillendirmeye girişti (Dabbaşi, 2007: 198).
İran İslam Cumhuriyeti kuruluşunun ilk döneminde, İslami ideolojisini ve nüfuzunu
sınırlarının dışına yaymaya çalıştı. 1983-1986 arası bu açıdan en saldırgan yıllardır.
Sürgünler, mahkemelerin çıkardıkları veya bireylerin zorlu koşullarda aldığı kararlardır.
Geçici Bazirgan Hükümet kurmada İslam mahkemelerinin hüküm verdiği şahlık dönemi
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yöneticilerin idam cezalarının uygulamasının akabinde özellikle şah dönemi siyasi ve
askeri seçkinlerinin ülkeden kaçış süreci hızlanmıştır (Abrahamıan, 2014: 146).
İslami hükümetin iktidara gelmesiyle birlikte sürgünün ikinci şekli sanat camiasının
(sinema, müzik, resim, yazarlık vs.) ve medya kurum ve kuruluşlarında çalışan
kesimlerin açıkça İran’ı terk etmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu grup Batı’da kendi
faaliyetlerini yeniden başlama imkânına kavuşmuştur. Sürgün sinemasıyla ünlenen İran
sineması devrim sonrası ülkeyi terk eden Daryuş Mehrcui, Perviz Kimyai, Sohrab
Shahid Saless, Perviz Sayyad gibi yönetmenlerin batı ülkelerinde onca sıkıntıya rağmen
çektikleri filmleriyle başarıya ulaşmışlardır. Güzel sanatlar, müzik, sinema, tiyatro ve
yazarlıkla uğraşan insanlar, ülkede toplumsal açıdan uygun ve müsait durum
olmadığından ve ülkede bir siyasi krizin yaşanması sonucunda hiç kimsenin sanatla
ilgilenmemesi gibi sebeplerle, batı ülkelerine gitmeye zorlanmışlardır. Öte yandan
ülkeye hâkim olan siyasi ve sosyal kısıtlayıcı ve sınırlayıcı koşullarla devletin her sanat
eserine ideolojik yaklaşması ve inançlı olanları yetenekli olanlardan daha üstün tutması,
sanatçıların ülke dışına çıkmalarında önemli diğer etkenler olmuştur (Kirişçi, 2000: 25).
Devrim sonrası İran’dan kaçan eski şah rejimine bağlı kesimler ve sinemacı ve
sanatçıların yanı sıra, solcu gruplar ve Halk Mücahitleri adıyla bilinen ve İslami rejime
karşı olan birçok grup ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Böylece İran’da birinci
sığınmacı dalgası dönemi başlamış oldu. Siyasi sebeplere bağlı olarak İran'dan
ayrılanların sayısı bununla sınırlı kalmayarak devrim sonrası yıllarda da devam etmiştir.
Bu doğrultuda İran’da düzene kafa tutan herkes mahkümiyeti ya da idamı bilerek yurtta
kalmış ya da uygun bir zamanda vatandan ayrılarak ülkemizde yer alan BMMYK’ya
sığınmak olmuştur.
1988 yılına kadar savaştan ve askerlikten kaçmak ve gelecek kaygısı gibi sebeplerle
ailesel ve kitleler halinde göçler gerçekleşmiştir. Bu yıllarda göçmen ve mülteci
statüsünde bir milyona aşkın İranlı ABD’ye ve 200000’den fazlası da Batı Avrupa’ya
yerleşmiştir (Humeyni, 1989: 27).
“Devrimin ikinci evresi olarak bilinen Ayetullah Humeyni sonrası dönem, ülkede ikinci
cumhuriyet

olarak

anılmaktadır.

Bu

dönemde

tartışılmaya

başlanan

sorun,
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Humeynizm’in aşılıp aşılmaması üzerine olmuştur. O dönemin İran Cumhurbaşkanı
Rafsancani, hedeflerinin İslam’ı terk etmek olmadığını ve sadece İran İslam
Cumhuriyeti’nin keskin ideolojik yapısını yumuşatarak faydacı bir yaklaşım
yerleştirmek istediklerini dolaylı bir biçimde ortaya koymuştur.” (Dabbaşi, 2007: 199).
En son 2009 seçimlerinin ardından yine İran’dan kaçan sığınmacıların sayısında büyük
bir artış yaşandı. Çünkü seçime itiraz amacıyla yapılan protestolara katılanların bir
kısmı, uluslararası toplumun ilgisinin kaybolması ve protestoların sona ermesinin
ardından başlatılan kovuşturma, tutuklama, işkence ve orantısız güç kullanımı nedeniyle
İran'dan ayrılmaya mecbur bırakıldılar. “2009 Haziran ayından bu yana yaklaşık 1500
İranlı muhalifin Türkiye'ye sığındığı tahmin ediliyor.” (Dabbaşi, 2007: 199).
1979 İslam Devrimi, İran'da özellikle kadınların yaşamını temelinden sarsan büyük
değişikliklere yol açtı. Giyim tarzları ve özellikle saçları hep siyasetin temel gündem
konularından biri oldu. 1930’lu yıllarda Şah tarafından zorla yasaklanan peçe ve
başörtüsü kullanımı 1980’li yılların yeni İslam yönetimi tarafından zorunlu kılındı.
(Çevik, 2015: 74).
İran siyasetinde dinin güçlenmesiyle Pehlevi hükümdarlığı gücünü kaybetmiştir.
Toplum taleplerine yanıt veremeyen ve devlet mekanizmasına bağlı Pehlevi
hükümdarlığı bu güçlenme karşısında etkisini yitirmiştir. Kolluk kuvvetlerinin etkisini
yitirmesiylr birlikte Pehlevi hükümdarlığı bir yıldan az bir zamanda yok olmuştur. Şii
geleneğine göre oluşturulan devlet şehirli özellikleri barındırmaktadır. Bu devrim
kadınlar ve gençler, aydınlar, esnaf ve din insanlarının desteği ile hayat bulmuştur.
Ortadoğu coğrafyasında yer alan ülkelerinin kanunlarında “Kadınların ve erkeklerin
kanun önünde eşittir” maddesi bulunsa da reel anlamda “şeriatla uyumlu” uygulamalar
pratikte gerçekleşmektedir. Bu duruma en uygun örnek İran İslam Cumhuriyeti’dir.
İran’da kadın meselesi şekillenişi açısından dünyada eşine çok rastlanmamış bir
düzlemde ilerlemiştir. Çevik’e göre: “İran, başörtüsünü yasaklayan ilk ülke unvanını
alarak, Pehleviler döneminden itibaren kadınların toplumsal bir soruna dönüşmesinin
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başlangıcı oldu. Böylece İran’ın kadınları modernleşme ve Batılılaşma politikasına
kurban edildi.” (Çevik, 2015: 74)
İran’da yaşanan siyasal süreç toplumda belirsizlik oluşturmuş ve bu da beraberinde
kaygıyı getirmiştir. Cinsiyetler arası demokrasi kavramının bu kadar uçlarda yaşandığı
bir ülkede, kadın nüfus kendi kimliğini var etme mücadelesine girmiştir. Bu da ülke
içerisinde zaman zaman ağır cezalara çarptırılan kadınlar örnek gösterilerek
bastırılmaya çalışılmaktadır. Çalışmamızın önceki bölümlerinde yer verdiğimiz gibi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği araştırmasında İran 115 ülke arasından 108. ülke olmuştur.
Kadınların kendi gelecekleri ve yaşamları için yaşadıkları kaygı seviyesi yüksektir.
Zaten düşük statüde yer alan kadınların göçmen olma durumunun eklenmesi ile
yaşadıkları kaygı ve endişe seviyesi artmaktadır. Son derece olumsuz koşullar ve
baskılar mültecilikte özellikle kadınların sırtlarına ayrı bir yük getirmektedir (Tuzcu vd.
2015).

3. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE YAŞAYAN İRANLI KADIN MÜLTECİ
VE SIĞINMACI SORUNLARI
3.1. ULUSLARARASI GÖÇ VE KADINLAR
1884 yılında coğrafyacı Ravenstein’in öne sürdüğü ‘’bayanların erkeklere göre daha
fazla oran da göç yaptıkları’’ görüşüne karşılık olarak, kadınların göç zamanlarında ki
konumları ve durumları daha detaylı araştırılmış ve kadınların göç zamanlarında daha
fazla bağımlı kişiler olarak aile içinde bulundukları (anne, eş, çocuk vb.)
değerlendirilmiştir.

Hayatları boyunca ikinci planda değerlendirilen kadınlar göç

mevzusunda da aynı muamele ile karşılaşmaktadır. Ancak yaşamları boyunca her
konuda tecrübe barındıran kadınlar göç konusunda da bir hayli tecrübeli durumdadır.
Göç konusuyla ilgili belirli çözümlere ulaşabilmek amacıyla kadınlar bu nedenle konu
dışında tutulmamalı ve hatta konu hakkında sonuçlara ulaşılması açısından özne olarak
muhatap alınmaları fazlasıyla önem taşımaktadırlar.
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Göç konusunda ki kavramlar incelendiğinde, ekonomik göç hakkında daha fazla
açıklamalar yapıldığı görülmektedir. Bu yapılan açıklamalar doğrultusunda göç iyi iş
imkânları ve yaşam kalitesine ulaşabilmek amacını gerçekleştirebilmek için bu şartları
barındıran bölgelere hareket etme durumudur. Kadınların göç hareketleri içinde pasif
rolde bulunduğu, bu şartlara ulaşabilmek için göç etmiş eşlerinin yanında onları takip
eden kişiler sıfatında oldukları düşünülmüştür. Kadın göçü bunların dışında ayrı bir
konu olarak değerlendirilmemiş ve kadınlar uzun bir süre göç konunun içinde
kendilerine ancak bu şekilde yer bulmuştur. İsteğe bağlı olmadan ve iltica konusunda
gerçekleştirilen

göçlerle

ilgili

açıklamada

bulunulmamış

ve

konuya

dâhil

edilmemişlerdir. Belirli bir istek doğrultusunda gerçekleşmeyen, yaşadığı ülkesinden
ayrılmak zorunda kalan ve belki de hiç geri dönemeyen bu grup hem oluş durumu hem
de sonuçları dolayısıyla özel alakayı hak etmiştir. Çünkü kişilerin kendi isteğiyle
gerçekleşen göç durumunda belirli bir süre sonra ülkeye dönebilmenin mümkün olduğu
görülür ancak isteğe bağlı kalmadan sığınmacı olarak meydana gelen göç hareketlerinde
bulunan kişiler genellikle yaşam şartları ve baskılar nedeniyle kendi ülkelerine dönmeyi
bile düşünememişlerdir. Bu durum içinde kadınların aldığı yer daha iyi incelenmelidir.
Kadınların ülkelerinde gerçekleştirilen haksızlıklar veya siyasal düşünceleri nedeniyle
başka ülkelere kaçtığı görülmektedir (Aksu, Sevil 2010: 134).
Sığınmacı olarak göç gerçekleştiren kadınları değerlendiren çalışmalar, konu ile ilgili
sınırlı açıklamalar barındırmaktadır. Ele alınan göç konusunda, göç gerçekleştiren
kadınlar var olan konu içerisinde ilave bir konu olarak görünür ve sınırlanır. Ortaya
çıkan bu durum kadınları bağdaşık bir grup halinde görme ve aralarında var olan
farkların yok olduğu düşüncesinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Kadınların
sığınma iddialarının 1951 Sözleşmesi’nde yer alan mülteci olabilmenin beş koşulu
içerisinde

bulunan

‘’toplumsal

gruba

üyelik’’

kriteri

dâhilince

incelendiği

görülmektedir. Yani toplum içerisinde cinsiyet ayrımı nedeniyle kadınların maruz
kaldıkları ayrımcılık ve şiddet, sözleşmede bulunan ‘’toplumsal grup olarak kabul
gördükleri’’ koşuluna uygun olarak sığınmacı konumunu elde etmelerini sağlamaktadır.
Sığınmacı kadınların maruz kaldıkları sorunların arka planında yer alan feminist
düşüncenin de önem verdiği ataerkillik ve toplumsal cinsiyet ile alakalı genel yapıların
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var olup olmadığı irdelenmekte, 1951 Sözleşmesinin yönetiminin erkek etkisi ile var
olduğu kanısının dışına çıkamamaktadır (Peker, Sancar, 2002: 189).
Sığınmacı kadınlar üzerinde yapılan araştırmalar, konu içerisinde yer alan kadınların
uyumları ve günlük yaşam içerisinde ki değişimleri hakkında daha çok bilgi
bulundurmaktadır. Yapılan araştırmalardan bazıları, kadınların ülkeler arasında ki
farklılıklara daha iyi ayak uydurduklarını, yaratılan iş imkânları sayesinde
özgürleştiklerini,

toplumda

yer

alan

cinsiyet

ilişkileri

üzerinde

daha

fazla

düşündüklerini ve ev kadınlığı pozisyonu ile iş hayatını daha düzenli ve dengeli bir
biçimde devam ettirdiklerini göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlar ile birlikte göç
eden kadınların şiddet karşısında güçlü duruşunun azaldığı, ayrımcılıklarla daha fazla
karşılaştığı, hizmet ve imkânlardan daha az faydalandığı ve “bakım sağlayan kişi olarak
kadın” rolünün giderek arttığı görülmektedir.
3.2 TRAVMATİK BİR YAŞANTI OLARAK SIĞINMA
Sığınma kavramının kökeni Latinceye dayanmakta ve Yunanca “asylia” yani Türkçe
karşılığıyla kişi dokunulmazlığı sözcüğünden gelmektedir. Eski Yunan’da şahsi
dokunulmazlık, bir gereklilik sebebiyle kendi ülkesi dışında başka ülkelere çalışmaya
gidenlere –sporcular, elçiler, tüccarlar gibi- sağlanan uluslararası bir incelik olarak
tanınmıştır. Bahsi geçen bu dokunulmazlık bununla birlikte “asylahiera” olarak
isimlendirilen belirli yerler için kullanılmıştır. Bu yerlere örnek olarak sığınaklar, ibadet
yerleri ve tapınaklar gösterilebilir. Kendisini takip eden kişilerden korunmaya
gereksinimi olan bireyler bu alana girdiklerinde yardım isteyebilmekteydi. Geçmişe ait
olan bu usul, günümüzde sığınma arama olarak ifade edilmektedir (Odman, 1995: 6).
Sığınma kavramı, insanlık tarihinden bugüne kadar var olup, eski toplumun
geleneklerinde, kitabelerinde, kutsal kitaplarında farklı şekillerde yer edinmiştir. Daha
önceleri fiili durumu düzenleyen ve bazı belirli gruplar arasındaki ilişkiler nedeniyle
meydana gelen bu kurum yüzyıllar boyunca gelişim göstererek bugünlere kadar
gelmiştir (Odman, 1995: 6). Sığınma kavramı günümüzde modern mülteci ve göç
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hukukunun bir parçasıdır. Bunun sonucu gerçekleşen sığınma hakkı ise temel hakların
ikamesiyle ilgili olduğu için insan hakları ile önemli bir ilişki içerisindedir.
Çağdaş hukukta öncelikli olarak diplomatik sığınma şeklinde gelişen sığınma kavramı
ilerleyen zamanlarda ülkesel sığınma türünü meydana getirmiştir. Diplomatik sığınma,
bir bireyin sığınacağı ülkeye gitmeden o ülkenin sınırları dışında gerçekleşmektedir.
Yabancı bir devlete aile diplomatik misyon binalarında ve savaş gemilerinde o ülke
yetkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden buralara sığınan birey sığınacağı ülkeye gitmeden
diplomatik sığınma hakkından faydalanmaktadır (Acer, Kaya, Gümüş, 2011: 13).
Sığınma kavramı iki ayrı anlama gelebilmektedir. Bu anlamlardan birincisi, kişinin
kendisini güvende hissettiği yer; ikincisi ise kişiye sağlanan koruma anlamlarıdır. Bu
konu 1950 senesinde Uluslararası Hukuk Enstitüsü tarafından Bath’daki toplantıda
görüşülmüş ve sığınmanın bir “yer”den daha çok “koruma” anlamı taşıdığına karar
verilmiştir. Bu açıdan sığınma, devletlerin kendi topraklarına sığınmak isteyen kişilere
sağladığı korumadır (Özkan, 2017: 24).
Göç kavramıyla yakından ilişkili olmasına karşın sığınma kavramı bünyesinde
farklılıklar barındırır. Bu açıdan göç olgusu, kişisel gereksinim ya da toplumsal
gereksinimlere dayanırken, sığınma ise zorlayıcı bir unsura dayanmaktadır.
Doğası gereği insan hakları ile yakından bağlantılı olan sığınma hakkının yapısında
Sığınma Sağlanma Hakkı’nnı bulundurup bulundurmadığı çok önemlidir. Zira sığınma
hakkının, sığınma sağlanma hakkını içerdiği sonucuna varılırsa sığınılan ülkelerin
bireye sığınma sağlaması konusunda takdir yetkileri ortadan kalkacaktır. Bununla
beraber problemin çözümü sığınma hakkının bir insanlık hakkı mı yoksa devlet hakkı
mı olduğunun tespitini sağlayacaktır (Öztürk, 2012: 187).
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3.3. SIĞINMA SÜRECİNDE RUH SAĞLIĞINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
3.3.1. Sosyodemografik Durum
Göçmenler üzerinde etkili olan olumsuz durumlar, toplum içinde de sosyal ve
demografik durumlar temelinde ruh sağlığı açısından olumsuzluklar oluşturmaktadır.
Yapılan araştırmalar ile ortaya çıkan sonuçta, eğitim ve gelir düzeyi düşük, evlenmemiş
ya da boşanmış durumunda yer alan göçmenlerin ruh sağlığının olumsuz etkilenme
riskinin daha fazla olduğu görülmektedir. Göçmenlerin kadın olması durumu, olumsuz
risklerin artmasına sebep olmaktadır. Ancak, Murphy (1968) göç etmek üzerine alınan
kararın erkek tarafından gerçekleştirildiğini, kadının bu karar sonrası takipçi rolünü
üstlendiğini ve bu nedenle ortaya çıkan durumun kadınların yaşadıkları sorunların
göçmenlikle açıklanamayacağını belirtmektedir. Kadının pasif rolünden aktif rolüne
geçmesinin önünde duran en büyük engel yaşam içerisinde ki önemli durumlar
karşısında kontrolü eline alamadığını düşünmesi ve hissetmesidir.
Göçmen kadınlarında yer aldığı araştırmalarda kontrol edebilme hissinin, ruh sağlığı
açısından önemli etki yarattığı görülebilir. Hollanda’da yapılan araştırmalar sonucunda
göçmenlerin yerel halka oranla daha düşük eğitim ve gelir düzeyi seviyesine
olabildikleri görülmektedir. Yüksek olan işsizlik seviyesinin yanı sıra göçmenlerin
sahip oldukları işlerin niteliği düşük seviyelerdedir. Göçmenler kendi aralarında da
geldikleri ülkelere göre statü farkları gösterir. Örneğin Faslı göçmenler iş bulabilme
konusunda çok büyük sıkıntılar çekmekteyken, Surinamlar gelir ve eğitim düzeyi
açısından Hollandalılar ile yakın seviyelerdedir. Diğer yandan Türk ve Faslı göçmenlere
oranla daha az boşanma oranına sahip olan Surinamlılar yaşanabilirliği yüksek olan ruh
sağlığı sorunlarının daha az rastlandığı göçmenlerdir. Ancak yaşanan tüm farklılıkların,
bir başına sosyal ve demografik verilerin göçmenlerin ruh sağlığı açısından yaşanan
olumsuzlukların açıklanabilmesine olanak sağlayamadığını göstermektedir (Tinghog,
2007: 990).
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i. Göç öncesi Dönem:
Göç konusu üzerinde yapılan çalışmalar, göçün gerçekleştiği anda yaşananlara (mesela
yaşanan travmatik olumsuzluklar) ve göç yapıldıktan sonraki akültürasyona
yoğunlaştırılmıştır. Ancak ruh sağlığı açısından yaşanan olumsuzluklar çok etkenlidir
ve bu etkenler Kendler’in ortaya koyduğu gelişimsel modelindeki gibi gerçekleşme
düzenine göre gözlemlenebilir. Bu düzen sırası: göç öncesi, göç esnası ve göç
sonrasıdır.
Kendler’in takvim metodu, göç kaynakları ve Bhugranin modeli birleştiğinde göç
gerçekleşmeden önceki zamanda ruhsal problemler, kişisel özellikler, çocukluk ve diğer
dönem ile birlikte ortaya çıkan travmatik olumsuzluklar, göç etme yönünde alınan karar,
göç ile yaşanması umut edilen durumlar önemli yere sahip olmaktadır. Ruhsal
problemlere yakınlığın yanı sıra göç ile birlikte ortaya çıkabilecek özel sorunlar bu
dönemi oluşturur.
ii. Göç dönemi:
Göçün gerçekleştiği sırada yaş, göç esnasında yaşananlar (evrak işlemleri için uzun bir
süre beklemek, yasal olmayan yollar ile göç etme durumu sonucunda meydana gelene
problemler), göç etmeden önce yaşanan yere ve insanlara karşı duyulan özlemin artması
gibi sorunlar temel risk etmenleridir. Göç etmek karışık bir süreç ve eylem olması
nedeniyle göç öncesi ve göç süreci faktörleri insandan insana farklılıklar gösterebilir.
Göç sürecinin üç ayrı döneme ayrılmış olması yaşanan bu süreci daha açıklayıcı ve
anlamlı kılmanın kolaylaştırılması amacını taşır. Dönemler arasından yaşanan faktör
sürekliliği asıl amaçlanandır (Bhugra, 2004: 245).
Yapılan araştırmalar özellikle göçmenlik süresinin ne kadar önemli yer tuttuğuna
odaklanmıştır. Yaşanan ruhsal problemlerin sürecin uzun sürmesiyle alakalı olduğu
saptanmıştır. Vega ve arkadaşlarının (1998) Amerika’da Meksikalı göçmenler üzerinde
yaptığı çalışmada, 13 seneden fazla Amerika’da yaşamını sürdüren göçmenlerde ruh
sağlığı sorunlarının daha fazla oranda yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. Gee ve
arkadaşları (2004) tarafından ortaya çıkarılan düşünceye göre göçmenlerin kalınan
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süreye ilaveten göç ettikleri zaman dilimindeki yaşları da önemlidir. Genç yaştaki
göçmenlerin ruhsal sorunlarının yaşlılara göre daha fazla olduğu saptanmıştır.
Bhugra’nın yaptığı araştırmayla aynı düzlemde olan bu çalışma genç kişilerin değişime
daha uygun olduklarını düşünmemizi sağlasa da daha kendi kültürel kimliklerini
oluşturamadan genç yaşta meydana gelen göç sonucu daha fazla olumsuzlukla
karşılaşabileceklerini ortaya koyar (Bhugra, 2004: 246).
iii. Göç sonrası dönem:
Göç sonrası süreçte çevresel etkenler, sosyal desteğin düşmesi ve kişinin göç ettiği
yerde eğitimini, işini sağlıklı olarak sürdürememesi durumları önemli risk etkenleridir
(Parker, Kleiner, 1966: 124). Kültürleşebilme endişesi ve maruz kalınan ayrımcılık göç
ile alakalı ruhsal sorunların yaşanmasında etkilidir.
Eski Sovyetler Birliği’nden Amerika, Almanya ve İsrail’in öncülük ettiği birçok
ülkelere 1980’li senelerden bu yana göç yaşanmaktadır. Göç edilen ülkeler göçmen
kişilerin ruh sağlığı açısından oldukça etkilidir ve Amerika ile İsrail’deki Rus
göçmenler incelendiğinde bu etki görülebilmektedir. Ülkeler tarafından göçmenlere
sağlanan koşullar (örneğin ülke içinde yaşanması daha zor bölgelerde yaşamalarını
sağlamak) göçmenler üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır (Slonim-Nevo, 2007:
473).
Veiling ve arkadaşlarının (2008) Hollanda’da yaptığı inceleme sonucunda çok sayıda
göçmenin yaşamını devam ettirdiği bölgelerde, göçmenlerde şizofreni hastalığı riskinin
diğer bölgelere oranla daha az olduğu belirtilmiştir. Kendi etnik çevresi ile yaşamını
sürdürmek, toplumsal yardımlaşma ve birlikteliği çoğaltırken yalnızlık kavramının daha
az hissedilmesine neden olabilmektedir. Göçmenlerin farklı bir bölgede yaşamını devam
ettirme zorunluluğu durumunda çevresinden aldığı yardım koruyucu bir etki
yaratabilmektedir. Ancak sosyal destek belirli sınırlamalar içinde tutulamayacak kadar
geniş bir kavramdır. Bu konu üzerinde yapılan çalışmalar sosyal destek kavramının
sağladığı yararların kültürlere göre değişiklik yaratabileceğini gösterir. Kamperman’ın
Hollanda’daki Türkler ve Creole Surinamları üzerine yaptığı inceleme sonucunda
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sağlanan sosyal yardımın Türk göçmenler üzerinde fayda sağladığını gösterirken,
Creole Surinamlarının enstrümantal sosyal yardımdan yardım aldıkları görülmüştür
(Miller, Gross, 2004: 187).
Destek kavramı kişiden kişiye farklılık gösterebilir, bu nedenle destek gören kişinin
kişisel özelliklerinden dolayı yaşadığı sorunları çözebilmesi için gerekli koşullardan
etkilenecektir. Kişilik özellikleri ile ilgili yapılan araştırma sayısı oldukça azdır ve bu
araştırmalar sonucunda göçmenlerin yaşadığı ruh sağlığı yönünden dışa dönüklüğün ve
nevrotizm büyük öneme sahiptir. İsveç’e göçen Finli ikiz kardeş olan kişilerle yapılan
bir inceleme sonucunda İsveç’e göç edip yaşamını orda sürdüren bireyin göç etmeyen
ikiz kardeşine göre daha fazla dışa dönük ve nevrotik özellikler barındırdığı
belirtilmiştir. Ancak bu incelemenin sonucu kadın göçmenler üzerinde yenilenmemiştir.
Bu konu üzerinde yapılan az sayıda ki çalışma, bize kişilik özelliklerinin yarattığı
etkileri daha iyi görebilmek ve anlayabilmek amacıyla yapılan çalışmaların arttırılması
gerektiğini gösterir (Silventoinen, 2008: 150).
Bir diğer incelenen konu ise göçmenlerin kendine ola güveni ve bu hissi kontrol
edebilmeleridir. Amerika ve Kanada’da yaşamını göçmen olarak sürdüren Koreli kişiler
üzerinde yapılan çalışmalar, kontrol hissinin kişinin ruh sağlığı üzerinde yorucu etkide
olmadığını belirtmiştir. Kişilerin birbirlerine olan bağlılıklarının ve ortak yaşam
standartlarını sürdürmelerinin önemli olduğu doğu toplumlarında ise kontrol hissinin
bireyin ruh sağlığı üzerinde yarattığı etkinin daha fazla araştırılmasının düşünüldüğü,
doğu toplumlarında, batı toplumlarına göre kendisine duyduğu güvenin olumlu
desteklenmeyeceği saptaması yapılmıştır. Göçmenler ile güven duygusu üzerine yapılan
çalışmalar, ruhsal sorunlar yaşayan bireylerin kendine güveninin daha az olduğunu
göstermektedir. Örneğin, Amerika’da işçi olarak yaşamını sürdüren Meksikalı
göçmenlerin kendilerine duydukları güvenin az olmasının en büyük nedeninin
depresyon olduğu belirtilmiştir (Hovey, Magana, 2002: 494).
Göçün gerçekleşmesi ile birlikte yapılan çalışmalarda, yeni bir kültüre uyumun
sağlanabilmesinde ki stres ve toplumda yaşanan ayrımcılıklar konu edinmiştir.
Göçmenlerde görünen ruhsal sorunların yaşanan bu stres ile baş edebilmede ortaya
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çıktığı düşünülmüştür. Toplum üzerinde yapılan çalışmalar, kişilerin kontrol altına
alabilecekleri konularda ruh sağlığı yönünden sorun odaklı halledebilme yollarının daha
olumlu olduğu belirtilirken, kontrol altına alınamayacak konularda (savaş, doğal afet
vb.) ise duygu odaklı halledebilme stratejilerinin daha olumlu olduğu belirtilmiştir.
Ancak göç sonrası kişilerde ortaya çıkabilecek stres farklı sebeplerden dolayı
yaşanabilir ve bunu kişi sadece kendisi kontrol atlına alabilir ya da alamaz diye ayrımda
bulunmak kolay değildir. Göçmenin yaşadığı bu stres ve olumsuz sonuçları nasıl
çözeceği ve bu dönemde daha sağlıklı olabileceği net bir şekilde ifade edilemez.
Toronto’da göçmen olan Koreli bireyler ile yapılan bir araştırmada, yaşanan göç
stresiyle, problem merkezli yoğunlaşarak sorunları ortadan kaldıranların sağlıklarının
daha olumlu etkilendiği belirtilmiştir (Noh, Kaspar, 2003: 233). Ayrımcılık üzerine
gerçekleştirilen araştırmalarda ise bu sorunu ortadan kaldırabilmenin kültüre ve
cinsiyete göre farklılık gösterdiği belirtilmiştir (Pascoe, Richman, 2009: 531).
Göçün gerçekleşmesi ile başlayan süreçte en önemli etkenler, farklı bir kültüre geçiş ve
yaşanan ayrımcılıklardır. Göç incelemelerinde kültürleşme seviyesi ile ruh sağlığına
dair bazı belirtiler arasındaki ilişkiyi kontrol etmişlerdir. Redfield, Linton ve Herkovits
(1936), kültürleşmenin tanımını iki farklı kültür arasında ki ilişki sonucunda meydana
gelen değişimler olarak belirtmişlerdir. Kültürleşme içte ve dışta olmak üzere iki farklı
şekilde gerçekleşmektedir. Kullanılan dil ve gösterilen davranışlar dıştan fark
edilebilirken, değerlerin farklılık göstermesi, değişimin gerçekleşmesi ve ruhsal yönde
yaşananlar dışarıdan fark edilemez. Bhugra’nın tanımına göre kültürleşme iki kültür
arasındaki ilişki sonucunda meydana gelen değişimlere ve bu değişimi yaşamak
zorunda kalan kişinin isteğine bağlıdır (2004).
Kültürleşme, yeni katılınan topluma uyum sağlamak, toplum tarafından kullanılan dili
konuşmak, yaşam alışkanlıklarını kabullenmek gibi düşünülse de bundan önce kişinin
kimliğinde meydana gelen değişimler ve bu değişim sonucunda yaşadığı stres göz
önünde tutulmalıdır. Kültürleşmeye dair kaynaklar bunu tek yönlü olarak açıklasa da
(farklı kültüre yakınlık uzaklık, kendi kültürüne yakınlık uzaklık gibi), kişinin yaşamına
dâhil ettiği iki kültürü barındırdığı ve bunların kendi kültürünü meydana getirdiği
düşüncesi göçmenler ile yapılan çalışmalarda fayda sağlayabilir. Kültürleşme
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kavramına cevap verirken bundan önce açıklanan kendine güven, sorun çözme
metotları, bireysel özellikler, göç güdüsü gibi etkenler önemli yer tutar.
3.4. KADIN SIĞINMACILAR AÇISINDAN SIĞINMA SÜRECİ
Sosyal değişim nedeniyle göçün toplumsal cinsiyet rollerine özgü ve değişik etkilerine
1960’lı yıllarda ikinci dalga feminist düşüncesinin yarattığı etki ile alaka gösterilmeye
başlanmıştır. Bundan önce gerçekleşen çalışmalarda cinsiyet değişiklikleri göz ardı
edilmiş ve göçün en etkili faktörünün aileye maddi imkânlar sağlayan erkek olduğu
düşünülmüştür. Kadın ise erkeğin düşüncesine sadık kalan ve bu kararlar sonucu ortaya
çıkabilecek olan olumsuz sonuçlara katlanan kişi olarak düşünülmüş, açıkça ‘’cinsiyet
körlüğü’’ gerçekleşmiştir (Ünlütürk Ulutaş, Kalfa, 2009: 27). 1970’li senelere kadar
kadınlar göç ile ilgili araştırma ve incelemelerde erkekler vasıtasıyla göç içerisinde pasif
rolde bulunan bireyler olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle göç, aile içerisinde yaşanan
eşit olmayan cinsiyet ayrımına dikkat çeken ve özellikle erkek tarafından karar verilen
durum olarak benimsenmiştir.
3.4.1 İranlı Kadınların Demografik Bilgileri
Dünya Ekonomik Forumu 2006 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’nun verilerinin
ışığında toplumsal cinsiyete yönelik ayrımcılığın en fazla görünen 115 ülke arasında
İran 108. sıradadır. Erkek ve kadın arasında ekonomik eşitlikte 113., eğitime ulaşma
konusunda 80., sağlık ve hayat oranında 52. ve siyasal iştirakte 109. sırada
bulunmaktadır. Hukuk ve kanunla ilgili görevlerde, yönetici veya üst düzey yetkili
pozisyonunda bulunma oranı %13’tür. Teknik çalışmada bulunanların %33’ü kadındır.
Parlamento mensuplarının %4, bakanlıkta görevlilerin ise %7’si kadındır (Word
Economic Forum, 2006: 76).
İranlı kadınlar, ilk olarak eskiye dayalı geleneksel evlilik kanunlarının tekrardan geçerli
sayılması sonucunda mesleki ve öğrenim görme durumlarının kısıtlanmasına maruz
kalmıştır (Göz, 2008: 206). İslam Devletinde yer tutan kadınların oranı giderek azalmış
ve İran İslam Cumhuriyeti çalışma hayatında yer alan kadınların soyutlanması için
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önlemler almış, bu nedenle de dini inancı yüksek olan kadının sosyal, siyasi ve askeri
alanlara katılımı için ön ayak olmuştur (Göz, 2008: 206). Dönemin İslami rejiminin,
belirlediği yönetim ve hükümet politikalarına fayda sağlayacak eğitim görmüş kadınlara
ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç eğitim açısından ön görülmeyen olumsuz neticelere neden
olabilmektedir.
İran’da kadınların sağladığı işgücü ve mesleki yönden eğitim düzeyi alt seviyelerdedir.
Uygulanan politikalar ile köyde yaşamını sürdüren kadınlar aile işçisi rolüne, şehirde
yaşamını sürdüren kadınlar ise ev kadını rolüne sahip olmak zorunda kalmışlardır.
İran’da yükseköğretim görmüş ve bilgi sahibi olan kadınların gereksinim dâhilinde iş
gücüne eklenmesi desteklenmemektedir.
3.4.2 Savaş Etkisindeki İranlı Kadınlar
Savaş boyunca sivil halk maddi ve manevi türlü zararlarla karşılaşmaktadır. Maddi
kayıplar (taşınmaz, taşıt vb.) zararlar ile beraber hayalleri ve emekleri de gitmiştir.
Savaş esnasında çocuklarla birlikte kadınlar sağlık, beslenme, eğitim, barınma, ve
sosyal hak ve hizmetlerden fazlaca yoksun olmakta ve mülteci konumuna düşmektedir.
(United Nations Development FundForWomen, [UNİFEM], 2006). Bu süre zarfında
güvenli bilgiye erişimin olmaması kadın bireylerin karşı karşıya kaldığı belirsizlik ve
kararsızlığı yükseltmektektedir. Bu durumla ilgili olarak bireyde sarsıntı kaynaklı stres
bozuklukları görülmektedir. Kadın bu savaş ve çatışmadan uzak dursa dahi yaşamış
olduğu bunalım, kaygı bozukluğu, travma ve canına kıyma benzeri ruhsal sorunları
yaşamaktadır (UNIFEM, 2006). Kadınlar eşlerinden ayrıldıkları veya onları
kaybettikleri için kadınların rol ve sorumluluklarında artış meydana gelmiştir. Kadınlar
evin reisi olmuş, geleneksel toplumsal cinsiyet temelli rolleri artmış ve annelik
hayatlarının odağı olmuştur.
Savaş ile birlikte aileler dağılmakta ve aile bağları zarar görmektedir. Bu durumla
ilişkili bir şekilde kadın bireyler karşılaştıkları problemlerle baş etme konusunda ailesel
destekleri kullanmamaktadır. Karşı karşıya kaldıkları bu yıpratıcı durumlara ek başka
aile bireylerine karşı endişeler görülebilmektedir. Kadın bireylerin tanıklık ettiği
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travmatik durum sonucunda travma sonrası stres bozuklukları ve depresyon sıklıkla
görülmektedir.
Savaş sürecinde yalnız başlarına kalmış kadın bireyler, ailelerinin anneleri olmanın yanı
sıra, baba sorumluluklarını da üstlenmektedirler. Kadının fiziksel, mental yükünü ve
aileye yönelik sorumluluğunu yükselten karmaşalar, savaş zamanlarında etkisini
arttırmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı olarak erkekler savaşta canını korurken,
kadın evde ailesinin canını korumak ve ailesini tehlikelere karşı savunmak
mecburiyetinde olmaktadır. Kadın bireylerin savaş ortamında biçare olma hissini
oldukça yoğun hissettikleri ve bu hissi aktardıkları bilinmektedir. Savaşta kadın
bireylerin vazifesi sıklıkla cephe arkasında tedavi yapmak ve gereksinim duyanlara
destek

vermektir.

Bu

konu

kadının

aile

içerisindeki

vazifesiyle

paralellik

göstermektedir. Bu tür görevlerde istenilmeyen sonuçlarla karşılaşıldığında kadının
kendini suçlu görmeye yatkınlığı gözlemlenmektedir (Buz, 2006: 18).
Son dönemlerde bu konu hakkında gerçekleştirilen çalışmalarda çoğalsa da konu ile
ilgili daha etkin kadın çalışmaları gerekmektedir. Savaş ve göçü işleyen birden fazla
akademik kaynakta kadın bireylerin temel ihtiyaçlarına dayalı önerilerde bulunulmuştur.
Bu öneriler aşağıdaki gibidir:
• Savaş ve göç süreciyle ilgili politikalar yapılandırılırken kadın bireylerin karşılaştıkları
problemleri yok etmek için toplumsal cinsiyete karşı hassas politikalar oluşturulmalıdır.
• Verilen temel ihtiyaç hizmetlerin yanı sıra psikososyal desteğinde öncelikli çalışmalar
içinde bulundurulması sağlanarak, kadın bireylerin karşılaştıkları travmaların etkisi
giderilebilir.
• Aile reisi konumunda olan kadınlara yardım edilmesini içeren politika çalışmaları
geliştirilerek kadın bireyler desteklenebilir.
• Kadınlar savaş ve göç olaylarında devamlı “mağdur” gibi ele alınmaktadır. Hatta aile
reisi rolünü üstlenmek durumunda olan kadınları hedef alan hizmetler ve düzenlemeler
arttırılarak kadın bireyin toplumsal cinsiyet çerçevesindeki rolleri dışına çıkılabilir. Bu
süreçte oluşan sorumlu hissetme duygusu kadın bireyin yeniden kendini bulmasında bir
araç olabilir (Barın, 2015: 16).
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3.4.3 İranlı Kadın Mültecilerin İstismarı
Kadınlar başka göç tiplerinde (göçmen işçi, insan ticareti vb.) yararlanılan, ötelenen,
erkeği gölgesinde kalan bir özne olarak değerlendirilir. Göç sürecinin en başından
itibaren kadınların karar verme mekanizmalarına dâhil olması eril sosyal yapının her
kısmında olduğu gibi erkeklere oranla sınırlıdır. Toplumsal cinsiyet rolleri ile uyumlu
olarak kadın bireylerin temel görevleri ev içi ücretsiz işler ve çocuk, engelli ya da
bakıma muhtaç yaşlı bakımıyla çerçevelendirilmişti. Ailesi ile birlikte göç eden kadının
görevlerine geleneksel kültürün yaşatılması, farklı kültüre uyum sağlaması ve aile
ilişkilerinin, akrabalık ilişkilerinin sürdürülmesi gibi görevler de ilave edilir. Ailenin
yaşadığı maddi problemler kadınları düşük ücretli, vasıfsız ve güvencesiz işlere doğru
iter. Göç ettikleri ülkenin ekonomik hayatına fayda sağladıkları halde ülke yasalarına
göre korunmazlar ve aile içinde seyrek olarak ataerkil iktidarın baskısından kurtulurlar
(Ünlütürk Ulutaş, Kalfa, 2009: 27).
Kadınların en temel problemleri arasında dil pürüzü, kültür farklılığı ve kimsesizlik gibi
faktörler öne çıkmaktadır. Erkek bireylere kıyasla daha ciddi problemler ve istismarla
yüzyüze gelmektedirler.
Kadınlar uluslararası göç sırasında cinsel istismar ve sömürüye daha müsait bir hale
gelirler. Bugün artan insan ticaretinin mağduru ve hedefi olan kadınlardır, sadece
zorunlu olarak çalıştırılmaya maruz kalmazlar ve bunun yanında eğlence ve seks
sektörünün kölesi haline getirilerek çalıştırılırlar. Ucuz iş gücü olarak kullanılma, sağlık
sigortasından faydalanamama, fiziksel ve cinsel istismara uğrama, eğitim fırsatına
erişememe, şiddet, bilgiye erişme de problemler yaşama gibi faktörler kadınların
yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir (Anthias, 1992: 43). Yani göçmen kadınlar,
“hem kadınlık hem de göçmenlik pozisyonlarından dolayı bazı vatandaşlık haklarından
ve sosyal haklarından yoksun bırakılmakta, var olan kaynaklara ulaşma da ve emek
piyasasına girerken de engellerle karşılaşmaktadırlar” (Dedeoğlu, Gökmen, 2011: 1).
Kadın bireylerin şiddetle karşı karşıya kalması yönünden çok fazla risk taşıması,
toplumsal normların etkileriyle daha çok karşılaşmaları, ilişkilerini yeterince
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kuramamaları ve sınırlı iş olanaklarına sahip olmalarıyla ilgili açıklanmaktadır. Göç
eden kadınlar kadınlar, kendi ailelerinden, faillerden ya da toplumun tepkisinden
korktukları ve kendilerine yetkililer tarafından adil davranılacağına duydukları
güvensizlik yüzünden genellikle tecrübelerini saklamakta, utanma ve namussuzlukla
damgalanma endişesinin yanında kaçınma ve çözülme gibi ruhsal belirtileri de gizleme
ihtiyacı duymaktadırlar.
3.5 SIĞINMACILARDA KAYGI VE STRES BOZUKLUĞU
FAKTÖRLERİ
Göçün tanımında hayati bir durum etkeni yer alamasa da sarsıntılı bir yaşantı kendisine
yer bulabilir. Göç ile meydana gelen kültürel değişim, farklı kaybetme duyguları (sosyal
destekten mahrum kalma, toplumsal yer kaybı, özlem hissi), belirli sınırlar içerisinde
tutulma hissi (göç edilen toplumun dilini bilinmemesi) göçmende kaygıya sebep
olabilir. Yaşanan sarsıntıdan sonra meydana gelen stres duygusu ve değişimi sığınmacı
ve mültecilerde incelenmiş olsa da göç eden göçmenler farklı duygusal ve davranışsal
olarak değişik deneyimler yaşarlar.
Göç ettikleri ülkelerde yaşanan sorunlar, göç ve sığınma durumlarında meydana gelen
güçlükler mültecilerin çoğunda travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB) ya da bu
bozukluğun yarattığı belirtilere neden olur. Alpak ve arkadaşlarının (2015) yaptığı
incelemeler sonucunda kampta hayatını sürdüren mültecilerin %33,5’ne stres bozukluğu
tanısı konulmuştur. Kadınlar içerisinde daha önceden psikolojik sorunlar yaşayanlar
veya en az 2 sarsıntılı olay geçirenlerde TSSB tanısının konulması daha yüksek
orandadır (Alpak, 2015: 47).
Lipsedge açıklamasında mülteci ve sığınmacılar bazı zorlamalara maruz kalmış, işkence
ve siyasi şiddet görmüşlerdir. Çoğunda göç etmek amacıyla çıktıkları yere varmadan
TSSB başlangıç belirtilerine rastlanmaktadır. Ruh sağlığı üzerinde çalışan personeller
bu gruba yönelirken göçmen bireylerin kendilerini tehlike altında hissetmemelerine
dikkat etmeli ve ihtiyaçları karşılanmalıdır (Lipsedge, 2001: 219).
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Mülteci ve sığınmacılarda yaşanan travma süreci araştırıldığında, TSSB tanısıyla al
akalı bazı soru işaretlerine rastlanmaktadır. Birey, TSSB tanısının bazı belirtilerini
barındırıyor olsa bile bazı kültürlerde kişi tüm belirtileri barındırmadan da şiddetli stres
bozukluğu sorunu yaşıyor olabilir. Jenkins (1991) Salvador’dan gelen mültecileri
incelerken, çoğu kadın mültecide travma olduğunu destekleyen kâbuslar olmasına
rağmen olaydan uzaklaşma isteği ve tavrının olmadığını söylemektedir. Bu konuda
Vietnam savaşından geriye dönen Amerikalı askerlerde teşhis edilen TSSB’nin kültürel
farklılıklara fazlasıyla duyarlı olması düşünülmelidir. Bu nedenle bu konu üzerinde
görev alan kişiler, ruhsal sorunların kültürel değişimler barındırabileceğini göz ardı
etmemelidir.
3.6 GÖÇÜN KADIN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Göçmenler, göç ettikleri bölgelerde ki toplumlarda yer alan dil kullanımı ve davranış
değişimlerine alışmak zorundadır. Toplumsal yardım bağlantılarından ayrılmak
durumunda kalmışlardır. Göç edilen bölgede ki sosyal çevrede görülen farklı yaşam
koşulları, kadınlarda ruhsal sorunların görülmesine neden olmuştur. Bireylerin kendisi
ve çevresi ile daha uyumlu ilişkiler sağlaması durumu olan psikososyal uyum tanımı
kadınlar için daha fazla önemlidir (Başkak, 2005: 9).
Göç konusu üzerine yapılan araştırmalarda, göç eden kişilerin kötü yaşam koşulları ve
açıklanamayan çatışmaları nedeniyle psikolojik ve toplumsal olarak bazı sorunlarının
var olduğu belirtilmektedir. Bunlar çalışma verimliliğinde düşüş, davranış bozuklukları,
madde kullanımı ve suça meyilli olma gibi durumların görülmesinin yanı sıra nörotik,
psikotik ve psikomatik

sorunlar olarak sıralanabilir (Akdeniz, Öz, 2009). Göçün

yaşanması ile daha az hissedilen aitlik hissi nedeniyle kaygı ve onun yarattığı
problemler, depresyon, intihar gibi düşüncelerin görülme olasılığı yükselmiştir
(McLaren, 2007). Avrupa’da hayatına son verme düşüncesi barındıran göçmen
bireylerle ilgili yapılan incelemede, kendisine bir kimlik bulamama sorununun ilk
olarak kadınları hayatlarını sonlandırma düşüncesine yönlendirdiği belirtilmiştir. Bir
diğer bilgi ise göçmen olarak yaşamını sürdüren Türklerde hayatını son verme teşebbüs
oranı erkek bireylerde %26,9, kadınlarda %73,1 olarak açıklanmıştır (Başkak, 2005: 9).
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Kanunlara uymayan ve mevsimlik yaşanan göçlerde göçmenlerde ortaya çıkan endişe,
madde tüketimi ve duygusal sorunlar o bölgede bulunan yerli halka oranla daha fazladır.
Yasal olmayan yollar ile göç eden bireylerin ailelerinden ve sosyal çevresinden ayrı
kalma durumu sebebiyle kronik stres ve depresyon belirtileri görülmekte ve maruz
kaldıkları bu stres nedeniyle de bazı fiziksel şikâyetlerin ortaya çıktığı bilinmektedir.
Göçmen bireylerde görülen madde tüketimi ve psikomatik nedenlerle ortaya çıkan
depresyonun şiddeti artmaktadır. İsrail’de yer alan göçmenlerin eski SSCB ülkelerinden
geldikleri, bu göçmenlerde kadınların yaşadıkları sorunların aile kaynaklı olduğu,
erkeklerin ise karşı karşıya kaldığı sorunların genellikle iş ile ilgili olduğu ve bu nedenle
kadınların yaşadığı sorunların erkeklere göre daha fazla olduğu bildirilmiştir (Mirsky,
2009: 185). Göç etme sonucunda meydana gelen süreçte bireyler işsizlik, toplumdan
uzaklaşma, gelecek hakkında tedirginlik, sosyal yardım kıtlığı ve benzeri birçok duruma
maruz kalabilmekte ve bu nedenden dolayı psikolojik yönde kötü etkilenebilmektedirler
(Turan, Beşirli, 2008: 239).
Türkiye’de yer alan belirli bir bölgedeki göçmen kadınlar üzerinde yapılan çalışma
sonucunda kadınların birçoğunun yaşadıkları maddi sorunlar, korku ve göç ettikleri
bölgeyi tam olarak tanıyamamaları sebebiyle ev dışı hayata katılmamaya eğilimli
oldukları belirlenmiştir (Kömürcü, Çobanoğlu, 2011: 111). Mersin’de yapılan bir
araştırma sonucun da ise göçmen kadınların ailede ihtiyaç duyulan ilgi ve alakayı
göstermede sorunlar yaşadığı belirtilmiştir (Türkleş, 2013: 154). İzmir’de yapılan bir
çalışmada ise göç gerçekleştiren ve göç etmeyen kadınlar sağlık açısından incelenmiş,
sonucunda ise göç eden kadınların stres sorunlarını yenebilme konusunda daha başarısız
olduğu belirlenmiştir.
Kaynaklarda yer alan göçmen ve sığınmacıların maruz kaldıkları ruhsal problemlere
yönelik yapılan incelemeler göç kavramanın travmatik bir dönem olduğunu belirtmiştir.
Göçmen ve sığınmacıların yaşadığı kötü sosyoekonomik durum, yeni bir kültüre uyum
sorunları ve göç deneyimleri nedeniyle ruhsal problemlerin ortaya çıkmasının daha
kolay olabildiği görünmüştür (Fazel, 2005: 1309).
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Değişik kültürleri barındıran gruplar ile yapılan incelemeler sonucunda bu gruplarda
post travmatik stres sorunlarının fazla olduğu görülmüştür. Göçmenlerde yaşanan post
travmatik sağlık problemlerinin fazla görülmesinin en büyük nedeni sosyoekonomik
durumlarında meydana gelen sorunlardır. Drogendijik ve arkadaşlarının (2003) yaptığı
araştırmada, Almanya’da göçmen olarak hayatlarını sürdüren Türklerin Alman
vatandaşlarına oranla post travmatik stres sorunları ile karşı karşıya kaldığı
belirtilmiştir. Deney yöntemi gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise zorunlu kaldıkları
için göçen Kürt kadınlarında meydana gelen post travmatik stres sorunları ile ruh
durumu arasındaki oranın yüksek olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada ayrıca savaş
nedeniyle hayatını sürdürdüğü ülkeden ayrılmak zorunda kalan bireylerin ruh sağlığının
yüksek düzeyde etkilendiği saptanmıştır (Gülşen, 2010: 109).
Göç edilen bölgede kalınan süre fazla olduğunda kişilerin ruh sağlıkları kötü
etkilenebilir. Yapılan incelemeler sonucunda Amerika’da 10 sene kalan Norveçli
sığınmacılarda şizofreni durumunun yaşanması ihtimali daha o bölgeye yeni göç eden
kişilere oranla daha fazla olduğu görülmüştür (Bhugra, 2004: 251). Almanya’daki diğer
bir çalışma, tüm ömrü boyunca zor şartlarda iş görenler ile yaşça büyük ve ilk nesil olan
ve Almanya’da hayatını sürdüren Türk sığınmacıların psikososyal sorunlarına önem
vermektedir (Gündüz, 2011: 43). Türkiye’de gerçekleşen bir incelemede sığınmacı
kadınların duygusal açıdan yaşadığı sorunlar; kendisine duyulan saygı seviyesinin
düşük olması, tedirginlik, suçluluk, depresif yoğunlaşma, yalnızlık ve toplumsal açıdan
karşılanan sorunların ise bağımlılık, dil sorunu, günlük yaşantı arasında meydana gelen
farklılıklar ve toplumsal izolasyon olduğu saptanmıştır (Akdeniz, 2007: 13).
Sığınmacı kadınların psikolojik ve fiziksel sağlığı üzerinde etkisi en yoğun olan faktör
iş yaşamındaki koşullardır. Çalışma koşullarında fazla saat çalışma, iznin yetersizliği,
kötü davranışlar ve fiziksel yük yer almaktadır. Yaşanan bu kötü koşullar içerisinde yer
alan sığınmacı kadınlar psikolojik ve fiziksel olarak kötü etkilenmektedir (Etiler,
Lordoğlu 2010: 78).
Göçmen Kadınların Ruh Sağlığını Koruma ve Geliştirmek için;
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Göç edilmesi sonucunda bireyin sağlığında meydana gelen negatif durumlarla
mücadele, ortaya çıkan problemlerin çözülmesi için çok önemlidir. Göç eyleminin
oldukça fazla gerçekleştiği bölgelere birinci dereceden sağlık hizmeti ağı kurulmalı ve
bu hizmet ağına diğer sosyal hizmetler tarafından katkı sağlanmalıdır (Bakar, 2009: 44).
Göçün oluşturduğu sağlık problemleri kadınlara erkeklere göre daha çok yansımaktadır.
Kadınların sağlığını tekrar güvence altına alma yoluyla tüm göçmenlerin sağlığı
güvence altına alınacaktır.
Göç ve sağlık yönünde yapılması gereken ilk olarak kişilerin sosyal ve ekonomik
durumlarını düzenlemektir (Gündüz, 2011: 43). Göç sonucunda toplumlarda meydana
gelen sağlık kapasitesi ve ihtiyaçları uzman kişilerce öğrenilmeli ve gerekli yardımlar
gerçekleştirilmelidir. Sağlık uzmanlarının, kişilerin, grupların ve toplulukların sağlığını
koruyabilmek ve yüksek seviyelerde tutabilmek amacıyla bireylerin sağlık durumlarını,
sağlıklarına yön veren sosyal, kültürel ve biyolojik etmenleri, dini yapılarını ve yaşam
stillerini incelemesi ve bilgilerini eğitici, öğretici yöntemleriyle kişilerin durumlarını
düzeltmede kullanması oldukça faydalıdır (Topçu, 2006: 99). Göçmenlere uygulanacak
yöntemler belirlenirken kültürel, sosyal ve ekonomik farklılıklar, yaşam tarzları ve
inançları dikkate alınmalıdır (Özen, 1996: 623).
Sığınmacıların yeni bir kültüre alışma problemleri, yetersiz ekonomi ve dil engeli gibi
sorunlarla sağlık sektörü ve psikiyatrik hizmetlerden yeterince yararlanamadıkları
gerçekleştirilen araştırmalarda vurgulanmıştır. Bu alanda sığınmacı kadınların dil
engeline bir çözüm bulunmalı, mümkün olduğunca çabuk bir şekilde göç ettikleri
bölgede kullanılan dili öğrenmelerine yardımcı olunmalıdır. Talep edilen sağlık
olanakları bütün bireyler için geçerli olmalıdır. Özellikle sağlıkla alakalı eğitici ve
destekleyici araçların sağlanması, bazı ülkelerde sağlık kuruluşlarının sürdürmekte
olduğu dil desteklerinin daha çok insan tarafından kullanılması sığınmacıların baş
ettikleri dil sorunlarının ortadan kaldırılması için önemli bir noktadır.
Sosyal ağ, öncelikle mültecilerin sağlık hakkındaki bakış açılarında ve psikolojik
yönden önemli bir rol oynar. Sosyal desteğin yeterli olmaması, bazen tehlikeli tutumlar
sergilemelerine ve psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Mülteci hamile
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kadınlarla gerçekleştirilen çalışmada, hamilelik döneminde artan depresyon ve kaygı
oranları ile sunulan sosyal desteğin yeterli miktarda olmaması arasında bir bağlantı
bulunduğu görülmektedir. Kaynaklarda mülteci kadınların sosyal destek ağlarının
yeterli olduğu bir çevrede olmalarının kültürel yönden yabancılık çekmemelerine
yardımcı olduğu, mücadele ettikleri durumların daha başarılı bir şekilde üstesinden
geldikleri ve daha olumlu bir yaşam tarzı için çaba harcadıkları ifade edilmektedir.
Yasadışı sığınmacıların sağlıkları özellikle kaygıya sebep olmaktadır. Gülşen ve
arkadaşlarının tamamladığı çalışmada, zorunlu göçün kadınların ruh sağlığında
meydana gelen travmatik hasar nedeniyle, psikolojik travmaya neden olan etmenlerin
hemen ortadan kaldırılması gerektiği ve travmanın etkisi altında kalma ihtimalini
düşürme amacı güden girişimlerin psikolojik hastalıkları ortadan kaldırmada önemli bir
rol oynadığı görülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve Uluslararası Göç Örgütü için göçmenlerin
yaşam şartlarının iyileştirilmesi ön planda tutulmaktadır (IOM, 2012). Sağlığın
iyileştirilmesindeki beş yönelimden biri olan ve bütün bireyler için aynı olan yardımcı
bir çevre meydana getirilmesi yönelimi göçmenler için de geçerli olmalıdır. Sağlık
yetkilileri ve diğer kuruluşlar yardımlaşarak mültecilerin sağlıklı bir ortamda
yaşamlarını sürdürmeleri için şartlar düzeltilmeli, başka insanlarla etkileşim içinde
bulunmalarına yardım ederek sahip oldukları önyargılar çürütülmeli ve ekonomik
açıdan diğer insanlar üzerinde ön planda olmaları için uğraşılmalıdır. Sağlık
olanaklarının kolay elde edilebilir ve düşük bütçelilere de hitap eden bir duruma
dönüştürülmesinin de göçmenlerin sağlık düzeylerinin iyileştirilmesinde fayda
sağlayacağı belirtilmektedir (Johnson, 2005: 131).
Mülteci

kadınların

psikososyal

gereksinimleri,

çoğunlukla

mücadele

ettikleri

hastalıkları, risk faktörleri ile alakalı sahip olmaları gereken bilginin sağlanması
gerekmektedir. Bu faktörlere dayalı sistemli projelerin, kohort çalışmalarının,
kıyaslamalı araştırmaların ve tıbbi örneklerle birlikte bireylerin sosyal ve manevi
değerlerini araştıran modellerden hep birlikte faydalanıldığı çalışmaların devam
ettirilmesi, sağlık olanaklarının ilerletilebilmesi için kritik bir rol oynar. Bunlara ek
olarak, sığınmacı kadınları faydalanması gereken sağlık olanaklarının artırılabilmesi
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için gerekenlerin tespit edilmesi ve bunlara bağlı olarak gerekli adımların atılması
beklenmektedir. İlk olarak bireylerin, toplumsal ve ekonomik koşulları düzenlenmeli,
daha sonra ise dil sorununun çözümlenmesi için ortak bir payda bulunmalıdır. Kolay
gibi görünen ancak etkili yöntemlerle, projelerle ve çalışmalarla “göç sırasında yaşanan
olumsuzluklardansa göç sayesinde hastalıkları atlatmanın daha kolay olduğu pozisyona
gelmek olasıdır” (Gündüz, 2011: 45).
3.7 TÜRKİYE’DE MÜLTECİ VE SIĞINMACILARLA İLGİLİ ÇALIŞAN
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Göçmen

ve

sığınmacıların

hayatlarını

belirli

bir

yaşam

standardı

altında

sürdürebilmeleri için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Türk
Hükümeti’nin sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen projelere ek olarak göçmen
ve sığınmacıların yaşam standartlarını desteklemek için başka sivil toplum kuruluşları
tarafından düzenlenen çalışmalar da vardır.
Türkiye, göçe uygun bir konumda olması sebebiyle popülasyon değişimi ve artışı için
kritik bir pozisyondadır. Popülasyon değişiminin bir kısmı ekonomik, sosyal ve siyasi
sebepler yüzünden göçenler tarafından meydana gelirken, diğer kısım ise savaş,
ideolojik, dini ve siyasi baskı, etnik çatışma, ölüm tehdidi gibi yaşamlarını tehlikeye
atan durumlardan kaçan bireylerden meydana gelmektedir. 1990 yılından bu yana
Türkiye’nin yüzleştiği önemli popülasyon değişimlerinden sonra ülkeye gelen fazla
göçmen sayısı ile ilgili bazı ulusal ve yabancı kuruluşlar belirli politikalar izleme yoluna
girmiştir. Bu kuruluşlar, ülkeye gelen insanların yaşam standartlarını desteklemek için
resmi kuruluşlar ile ortak projeler yürütmektedir (Miller, 2002: 377).
Aşağıda göçmenler hakkında projeler sürdüren ulusal ve yabancı sivil toplum
kuruluşlarından bahsedilmiştir. Bu kuruluşlardan bazıları şöyledir:
1. Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD)
2. Uluslararası Af Örgütü (UAÖ)
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3. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)
4. Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC)
5. Türk Kızılayı Derneği
6. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)
7. İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)
8. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
9. Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)
Göçmenlerin

sorunları

ve

STK’ların

yoğunlaştığı

konular

aşağıdaki

gibi

sınıflandırılabilir:
1. Barınma ve Beslenme
Çadırlar haricinde yaşamını devam ettirmekte olan göçmenler olumsuz yaşam koşulları
altında hayat mücadelesi vermektedirler. Gaziantep Mazlum-Der müdürü göçmen bir
ailenin sahip oldukları tek kaşığı ortaklaşa kullanarak gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını
ve yemek yiyebilmek için ihtiyaçları olan ekipman desteğinde bulunmalarını talep
ettiklerini belirtmiştir. 2015 senesiyle birlikte 25 bin insan kapasiteli olan barınma
ihtiyaçlarını karşıladıkları kamplarda 35 bin insan yaşamakta ancak bu kamplar bütün
göçmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak kadar fazla olmaması sebebiyle
göçmenlerin çoğu, bu kamptan başka yerlerde yaşamlarını sürdürmek için mücadele
vermektedir. Şanlıurfa Eğitim-Bir-Sen ekibi göçmenlerin tarımsal bölgelerde görev
almak amacıyla bu işlerin gerçekleştiği kırsal alanlarda bulunan ev ve depolarda
hayatlarını sürdüklerini ifade etmiştir. Kilis Ortak Akıl Platformu araştırmalar
sonucunda Kilis’te göçmenlerin kiralamaları sebebiyle kiralık dairelerin dolduğunu,
bunun yanında 11 tane kullanılmayan ve sahiplerinin farklı şehirlerde bulunmaları

53

yüzünden boş kalan daire ve iş yerlerinde yaşamını sürdüren göçmenlerin küçük
onarımlarla hayati tehlike riski taşıyan bu binaları kullandıklarını vurgulamıştır.
2. Sağlık
Barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları bu kamplar haricinde yaşamlarını sürdüren çoğu
göçmen ekonomik olarak sorunlarla mücadele etmekte, bu nedenle de her yönden
yetersiz ve sağlıksız olan konutlarda toplu bir şekilde hayatlarına devam etmektedirler.
Nüfus kayıtları bulunmamasından dolayı baş etmeye çalıştıkları olumsuz yaşam şartları
nedeniyle göçmen kadınlar ve çocuklar sağlık sorunlarıyla mücadele etmekte ve
ekonomik

yetersizlikler

yüzünden

doktor

yardımından

yoksun

kalmaktadır.

Göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel kuruluşlar, STK’lar ve devlet kuruluşları
yardımıyla sosyal sorumluluk projeleri oluşturulmaktadır.
AFAD’ın 2013

senesi

çalışma sonuçlarında,

göçmenlerin

sağlık

sektöründe

faydalandıkları olanakları yeterli bulma oranı, kamp içinde %60, kamp dışında %80’dir.
Kamp sınırları içerisinde bu olanakların yeterli oranda olmaması ve bunların artırılması
gerektiği belirtilmektedir. Bu çalışma sonucuna göre kamp sınırları dışında sağlık
sektöründeki olanakların yeterlilik oranının fazla olmasının nedeni ise sağlık
kuruluşlarının daha çeşitli ve fazla olmasıdır.
Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği
(SGDD), 6 yaş altındaki çocuklara yönelik gelişim ve beslenme uzmanları vasıtasıyla
beslenme hakkındaki eksiklikleri tespit etme amacıyla devamlı olarak denetlemeler ve
ölçümler gerçekleştirmiş, akut beslenme eksikliği görülen çocuklar Çok Yönlü Destek
Merkezleri’nde uzmanlar tarafından tedavileri gerçekleştirilmiştir. Gebe ve emziren
kadınlara gereken konularda eğitim sağlanmış, çocukların oyun oynayabilecekleri ve
yeteneklerini geliştirebilecekleri, kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek faaliyetler
gerçekleştirilmiştir (SGDD, 2015a).
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3. Çalışma Hakkı ve Hukuki Destek
Türkiye’deki mülteci statüsündekilere verilmiş olan “geçici koruma kimlik belgesi” ile
birlikte sosyal hizmet, eğitim ve sağlık gibi hizmetler karşılanmaktadır. Fakat tüm
bunların haricinde kayıt dışı yaşayanların miktarı küçümsenemeyecek derecededir (Kap,
2014: 35).
STK’lar

tarafından

Türkiye’de

bulunan

mültecilere

sahip

olduğu

haklara

erişebilmelerinde ücretsiz olarak hukuki destek verilmekte ve avukatlara mültecilerin
yaşadığı problemlerle ilgili izlemeleri gereken süreç hakkında bilgi vermek için
seminerler gerçekleştirilmektedir.
4. Mülteci Çocuklar ve Eğitim
STK’lar ülkemizde çocuklar için eğitime yardımcı olacak araç gereçlerin dağıtımını
yapmakta, gönüllü olarak dilimizi öğretmekte, eğitim merkezleri açarak bu çocuklara
yardım etmektedir. Bunun haricinde çocukların içinde olduğu topluma ayak
uydurabilmeleri ve yaşadıkları travmadan çıkabilmeleri için STK’lar bu çocuklara Türk
çocuklarla beraber geziler düzenlemektedir (Hayata Destek Derneği, 2016).
5. Topluma Uyum
Mültecilerin yaşamakta olduğu hayat stili, dinleri ve sahip oldukları kültürün farklı
olması durumu, yoksul halkın yaşadığı yerlerde sağlıksız bir şekilde yaşamaları,
ekonomik sıkıntılar yüzünden eğitim alamamaları gibi durumlar nedeniyle Türk
toplumuna ayak uydurmaları oldukça güçtür.
Mültecilerin iş ve aile açısından birlikte yaşadıkları topluma ayak uydurabilmeleri için
faaliyetler gösteren birçok STK bulunmaktadır. Bahsedilen bu kurumlardan biri olan
SGDD, pek çok “Çok Yönlü Destek Merkezi” açarak bu insanlara psikolojik yönlü
hizmet, sosyal danışmanlık ve sağlık hizmeti sunmuştur. Bunların haricinde toplumsal
aktiviteler, halk ile mültecileri aynı ortama sokan aktiviteler, mültecilerin topluma uyum
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sağlamasında büyük etkisi olan dil kursları gibi pek çok etkinlik ile mültecilerin
yaşadıkları sorunlara çözüm sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak ve temel haklarına
ulaşma konusunda destek vermektedir (“40’tan fazla şehirde göçmen ve mültecilerle
çalışmak”, 2016).
3.8 TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
KONUSUNDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER
Göç hareketleri birçok toplumun öncelikli bir şekilde çözüm üretmek zorunda oldukları
sorunlardan olsa bile seçilen doğru politikalarla birlikte ilerletildiğinde bahsi geçen bu
hareketlilikler göç veren, göç alan ülkeler ve göç edenler için önemli faydalar
sağlayabilir. Gelişmekte olan ülkelerin bu konuda izlediği politikalarla yoksulluğun
azaltılması, büyüme gibi konularda olumlu etkiler oluşturabilirler (Katseli, 2006: 5).
Yarattığı etki ve oluşturduğu neticeleri yönetilme ihtiyacı yönünden göç kavramı ve bu
kavramın kontrolü 19 yüzyılın bitişiyle gerçekleşmiş ve son yüz senede giderek
yayılmaya başlayan, belirgin bir durum almıştır. Bu konuda ulus devletlerin sahip
olduğu topraklardaki egemenliğini güçlendirmesi ve uluslararası düzeydeki kabulü
önemli olmuştur. Bu dönemlerde milletler bazı sınırlar belirlemiş ve sınırı aşan
“yurttaş” veya “yabancı” kimlikler ile kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Oturma izni,
vize gibi göçü denetlemek için kullanılan sistemler bu zamanlarda ortaya çıkmıştır
(İçduygu, Ender, Gençkaya, 2014: 13).
Ülkelerin göç konusunda uyguladıkları politikaların çift taraflı olduğu belirtilebilir. Bu
politikalardan birincisi, “ülke dışına göç verme politikasıdır”. Bahsedilen bu politikada
esas hedef ülkelerden elde edilecek girdiler aracılığıyla büyümeye aracılık etmektir.
İkinci yönü ise, “göç alma politikasıdır”. Bu politika, göç alan ülke için fazladan yük
oluşturduğu için genellikle istenmeyen bir durumdur. Ancak bir ülke gereksinim
duyuyorsa vasıflı işgücü gibi belirli bir kesimin ülkeye girişi istenir. Bunun haricindeki
göç, ciddi bir denetim ile kontrol edilmektedir. Ülkelerin göç konusunda genellikle
ikinci yön üzerinde durdukları belirtilebilir.
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Göç idaresine göre “1922-2013 yılları arasında farklı ülke, dün ve etnik kökenlerden
yaklaşık olarak bir buçuk milyon insan Türkiye’ye göç etmiştir”. Göç yolu ile ülkemize
göç edenlerin bir bölümü sonraki dönemlerde Türkiye’den ayrılmışken, İranlılardan
meydana gelen büyük bir kitle ise halen ülkemizde bulunmaktadır.
Toplu göç hareketlerine karşı Türkiye’nin nasıl bir politika ele aldığı sorusuna çoğu
yazar tarafından modern devlet ve uluslararası ilişkiler yönünden sınıflandırma
yapılarak cevap verilmiştir. İçduygu da meseleye bu yönden bakan yazarlardan biri
olarak, göç politikasını 3 farklı sürece ayırmıştır. İlk dönem, 1923-1950 senelerini
kapsayan ve ulus-devlet kavramının inşasının en başlarıdır. İkinci dönem, 1950-1980
aralığındaki ulus-devlet kavramının oluşumunun “yerel” ve “milli”

bir hal aldığı

zamanlardır. Sonuncu dönem ise 1980 senesinden günümüze kadar olan, ulus-devlet
inşasının “global” olarak belirgin bir hal aldığı zaman dilimidir.
1923-1950 yıllarını kapsayan ilk göç politikası, ulus-devlet inşası için hizmet sağlayan
bir şekilde nüfusun hızlı bir şekilde dini ve kültürel yönlerden hemhâl hale getirilmesini
temel almıştır. Bu nedenle Türkiye’nin kuruluşundan biraz daha zaman önce
azınlıklardan bazıları ülkeden gönderilmesi ve yerine Müslüman ve Türk kültürüne
sahip insanların getirilmesi tercih edilmiştir (Okuyan, 2009). Zaman ilerledikçe iyice
kabullenilen bu politikayla Müslüman olmayanların Türkiye’den, Müslüman olanlarınsa
Türkiye’ye göçü kurumsal hale getirilmiştir. Politika yapıcılar hayata geçirdikleri göç
politikalarıyla hem ülkenin nüfusunu arttırmak için çabalarken hem de saf nitelikte bir
Türk topluluğu oluşturmaya çaba harcamışlardır (İçduygu, Sert, Karaçay, 2009: 1).
30 Ocak 1923 tarihinde Yunanistan ile imzalanan “Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine
İlişkin Sözleşme ve Protokol” üzerinden ülkemizde yerleşik halde olan Rum Ortodoks
dininden Türkler ile Yunanistan’da olan Müslüman dininden Yunan uyrukluları
istisnalar dışında değişime tabi kılınmışlardır. Değişim ile birlikte neredeyse 1 milyon
200 bin Anadolu Rum’u Türkiye’den gönderilmiş, 400 bin Rumeli Müslüman’
Türkiye’ye getilirmiştir (Katseli, 2006: 5).
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1980 senelerinden günümüze dek, bir yandan ülkemizin karşı karşıya geldiği göç çeşidi
farklılaşmış diğer yandan da AB’ye üyelik sürecinin de yarattığı tesir ile birlikte bu
konuda politika ve düzenlemeler

iyice belirgin hale gelmiştir. 1980’li senelerde

başlayan ve bugüne dek süren dış ülkelerde yaşanan rejim problemleri insanları kitle
halinde Türkiye’ye iterken, 1990’lı senelerde küreselleşmenin ivme kazanması ile
ülkeler arası geçişler daha önceki zamanlara kıyasla oldukça artmıştır. Büyük bölümü
ülkelerindeki sosyal sorunlar, geçim sıkıntısı ve kamusal hizmetlerin eksikliğinden
kaynaklanan nedenlerden etkilenen bu hareketliliklerin yönü Avrupa ve gelişmiş
bölgeler olduğu için bahsettiğimiz bu bölgelere sınıra sahip olan ülkeler de önemli
şekilde etkilenmiştir. Bu yüzden son 20,25 senedir çoğunluğu Asya ve Afrika kökenli
birçok insan büyük oranda yasa dışı yollarla Türkiye’yi kullanarak Avrupa’ya geçmeye
çalışmıştır.
AB ve üye ülkelerin yönetmelik yükümlülüğüne yanıt olarak, Türkiye 2001’de Katılım
Ortaklığı Belgesi’ni imzalamış ve 2003 yılında bu belgeyi yenileyerek AB mevzuatının
benimsenmesi için milli bir program izlemeye başlamıştır. Bu belgede kısa ve orta
süreli hedefler tayin edilmiştir. Buna kıyasla, kısa süreli göç ile mücadele konusunun
devam ettirilmesi ve Avrupa Komisyonu ile geri kabul anlaşmasında düşünce
alışverişinin gerçekleşmesi üzerinde durulmuştur. Orta vadede yasal olmayan göç
hareketlerinin önüne geçmek amacıyla AB uygulamalarının benimsenmesi ve
uygulanması, 1951 Cenevre Sözleşmesinde karar verilen coğrafi sınırlamaların ortadan
kaldırılması maksadıyla faaliyete geçmesi, mülteci ve sığınmacılar için yaşam
alanlarının meydana getirilmesi ve sosyal yardım sağlanması gibi hedefler
oluşturulmuştur. Buna ek olarak Türkiye’nin, AB’nin Adalet ve İçişleri müktesebatına
ayak uydurabilmesi için farklı ülkelerin kurumlarının bir araya geldiği bir görev gücü
oluşturmuştur.
Bu konu üzerinde farklı stratejiler oluşturmak için “sınırlar”, “göç” ve “iltica” olarak üç
adet grup meydana getirilmiştir. Belirtilen bu gruplar 18 Haziran 2002’de faal bir hale
gelmiştir (BMMYK ve İçişleri Bakanlığı, 2005: 6).
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Görev gücü meydana getirildikten sonra göç konusunda neler yapılacağının yer aldığı
strateji belgeleri oluşturulmuştur. Türkiye’de “Dış Sınırların Korunmasına İlişkin
Strateji Belgesi” 2003 Nisan’da, “Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde İltica
Alanında Yapılması Öngörülen Çalışmalara İlişkin Strateji Belgesi (İltica Strateji
Belgesi)” 2003 Ekim’de ve “Türkiye’de Göç Yönetimi Eylem Planına Katkı Sağlayacak
Strateji Belgesi (Göç Strateji Belgesi)” 2003 Ekim’de hazırlanmıştır (Özçürümez,
Türkay, 2011: 39).
Ülkemizde genel olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz göç politikaları, cumhuriyetin
ilanının ilk zamanlarından beri oluşturulan yasa, yönetmelik ve genelgeler, uluslararası
kurumlarca oluşturulan sözleşmeler ve AB müktesebatına uyum hakkında yapılan
düzenlemelerle uygulanmıştır. Tüm bunların haricinde milli programlar, raporlar,
kalkınma planları, göç strateji belgesi, göç eylem planı da bahsedilen politikanın biçim
almasında büyük etki unsurları olmuşlardır.
Göç yönetimi konusunda yapılan düzenlemelerin en önemlilerinden olan dönemin
konjonktürü ve o döneme ait farklılıkları yansıtmaktadır. Özetle, 1951 Cenevre
Sözleşmesi’nin imzalanması esasta batıya uyum sağlamak ve küresel hukuki düzene
katılabilmek için çok önemliydi. 1994’te kabul edilen “İltica Yönetmeliği Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği” ve uluslararası toplumda meydana gelen
sorunları ortadan kaldırmak için bir hamledir ve 2005’te kabul edilen “İltica ve Göç
Ulusal Eylen Planı” ise “Avrupa Birliği ve Mülteciler Yüksek Komiserliği”ni tatmine
yöneliktir (Tolay, 2011: 211).
Ülkemizde son senelerde göç yönetimi konusunda insan hakları bazında yeni
perspektiflerin oluşması ve konuyla ilgili hukuki düzenlemeler gelişmesi de yukarıda
bahsedildiği

gibi

cumhuriyetin

kurulmasının

ilk

zamanlarından

beri

birçok

düzenlemenin var olduğu görülmektedir. Ancak tüm bunlar konuya olumsuz olarak
yaklaştıkları için AB üyeliği kapsamında tekrardan değerlendirilmesi, yenilenmesi ve
politikaya doğru bir şekilde uyarlanması gereken yasalardır.
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Türkiye’nin uluslararası göç politikasına farklı bir sistem sağlayan yasaların dışında
böyle bir süreçte yönetmelik, yönerge ve Bakanlar Kurulu kararları vb. düzenlemeler de
bulunmaktadır. Bahsettiklerimizden birkaçı aşağıda verilmiştir (Göç İdaresi, 2015):
- “Türkiye’ye İltica Eden veya Farklı Bir Yere İltica Etmek İçin Türkiye’den İkamet
İzni İsteyen Münferit Yabancılar ile Kitle Halinde Sığınma Maksadıyla Sınırlarımıza
Gelen Yabancılara ve Gerçekleşebilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik”
- “Mülteci Misafirhaneleri Yönetmeliği”
- “Direkt Olarak Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Çalışan İstihdamı ile İlgili
Yönetmelik”
- “Türkiye’de Yaşayan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması ile İlgili
Yönetmelik”
- “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerle İlgili Yönetmelik”
- “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği”
- “Yabancı Uyrukluların Çalışma İzinleri ile İlgili Kanunun Uygulama Yönetmeliği”
- “Kabul, Barınma ve Geri Gönderme Merkezleri Hakkında Yönetmelik”
- “Geçici Koruma Yönetmeliği”
- “25/09/1968 tarihli ve 6/10733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokolü”
- “Geri Kabul Antlaşması Hakkında Başbakanlık Genelgesi, - Sınır Kapılarında Verilen
Vizelerle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’dır”
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Konu ile ilgili gerçekleştirilen son düzenleme 2013’te çıkarılan ve göç meselesini
bütüncül bir şekilde insan hakları kapsamında düzenleyen “Göç İdaresi”, “Göç
Politikaları Kurulu” gibi kurumların meydana gelişine ortam yaratan “6458 sayılı
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” dur. Kanun, doğru bir sığınma düzeni
oluşturmak, mülteci haklarını uluslararası kapsamda yasalara uygun bir duruma
getirmek amacıyla birtakım önemli konulara değinmiştir.
126 maddeden oluşan kanun 5 asıl bölüm ve alt bölümlerden ibarettir. İlk bölümde,
yasanın amacı ve içeriği hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
İkinci bölümde, ülkemize giren ve ülkemizden ayrılan yabancıları, bu yabancıların
oturma izinleri ile sınır dışı edilmelerini konu almaktadır.
Üçüncü bölümde, “uluslararası koruma” ismi altında mülteci, ikincil koruma, başvuru,
değerlendirme süreci, geçici koruma statüsü verilmesi vb. konular bulunmaktadır.
Dördüncü bölümde, uluslararası düzeydeki ortak değerlere yer verilirken, son kısım
olan beşinci bölümde, göç idaresi gibi kurumların görevleri ve merkez, taşra, yurt dışı
kurumlar hakkında bilgilendirme yapılmaktadır (Göç İdaresi, 2015).
3.9 GÖÇ ÜZERİNDE PSİKOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
Sosyal ve kültürel yönlü gerçekleşen değişimler, şehirleşmeler, çağdaşlaşma, yaşam
stresi, uyum süreci ve asimilasyon hakkında yapılan birçok çalışma, göç ile psikolojik
sorunlar arasında önemli derecede bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir (Doğan, 1988:
33)
Kendi yurdundan ayrılmak zorunda bırakılan veya ölüm korkusuyla vatanından ayrılan
insanların ruhsal sağlıklarında bir sorun olabileceği açıkça ortadadır. Türkiye’ye gelen
Suriyeli, İranlı, Iraklı, Afrikalı göçmen ya da sığınmacı bireylerin psikolojik
durumlarını bilmek zor olmamalıdır.
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Gerekçesi ne olursa olsun, her yıl milyonlarca insan yurtlarından başka bir yere göç
etmek durumunda kalmaktadır. Göç hareketlerine doğal afetler de sebep olabilir fakat
insan kaynaklı ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirilen yıkımlar da neden olabilir. Dünya
çapında gerçekleşen savaşlar yüksek oranda göç hareketlerine yol açmıştır. Göç
hareketlilikleri zorunlu ya da istemli olsun, her şartta insanların ruhsal sağlığını, sosyal
yaşamlarını ve biyolojik yapısını etkilemektedir. Çoğu kez zor ve olumsuz bir hayattan
daha çağdaş bölgelere göç edildiği için, göç eden bireylerin sağlık durumlarında
iyileşme gerçekleşmesine karşın, ruhsal yönden ortaya çıkan problemlerde artış
gözlenmektedir. Göç olgusu, göçmenlerde hastalığı oluşturma konusunda yalnız tek bir
etken değildir ve bununla birlikte çevresel faktörlerin farklılaşmasının da bireyin ruh
sağlığını kötü yönde etkilediği açıkça ortadadır. Daha önceki fiziksel çevresinden
kopması ve farklı insanlara ayak uydurmaya çalışmak, ruhsal sağlık konusunda önemli
etkenlerdir (Oytun, 2015: 14).
Göçü psikanalitik yaklaşım ile açıklayan Grinberg ve Grinberg’e (1999) göre, göçmenin
kendisini bulunduğu ortamda güvende hissetmemesi kendini çaresiz hissetmesine yol
açar ve kendisi için uygun fırsatları dahi verimli bir biçimde kullanamaz. Göçmen birey
aslında çevresindeki insanlar gibi olmayı arzularken, bir taraftan içinde bulunduğu
toplumun sahip olduğu kültürün içinde kaybolmaktan korkar, bir taraftan da kendi
şahsiyetini korumak ister. Yalnızlık hissi kaygı bozukluğu belirtilerilerini yükseltir ve
sonrasında uykusuzluk, hazım problemi, baş ağrısı ve iştahsızlık gibi birtakım
sızlanmaların ortaya çıkmasına neden olur (Ekşi, 2002: 218).
Göç olgusunda, göç eden bireylerin büyük bir topluluk içine katılma hissini
kaybetmesine, geleneklerden kopulmasına yol açtığı dikkate alındığı zaman, göçün,
psikolojik etkileri de kabul edilebilir. Henüz yerleşilmiş ortamda yalnızlık duygusu,
sosyal rollerdeki farklılaşma durumu, kültürel farklılıklar ve bahsettiklerimizin hepsinin
neden olduğu kültürel şok göçmen ve göçmen gruplarında oluşan stresi ve ruhsal
sorunları gösteren faktörlerdir (Balcıoğlu, Samuk, 2002: 40).
Göç hareketlerinde ortaya çıkan toplumsal ve kültürel kökenli farklılıkların sebep
olduğu ruhsal bozukluklar hakkında pek çok çalışma yapılmıştır. Göç hareketlerinin,
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göçmen bireylerin sağlığında bozulma veya düzelmeye yol açabileceğini düşünen pek
çok düşünce bulunmaktadır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda birbirinden farklı
neticeler elde edilmekle birlikte, göçmen bireyin yaşadığı bu sarsıntı dönemine ayak
uydurması hakkında çok fazla güçlük yaşadığı bildirilmiştir. Göç hareketi sonrasında
kendi toplumundan farklı toplumsal ve kültürel bir ortama uyum sağlama, çok duygusal
ve fiziksel tepkinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Oytun, 2015: 15).
Göhler’in (1990) yaptığı çalışmaya göre göç edenlerin yaşadıkları hisler şu şekilde
sıralanabilir:
Yabancılık Duygusu: Göç hareketlerinin içinde olan bireyler, geldikleri bölgede yabancı
konumundalardır. Göçmeninin görüp bildiği iklim, kültür, dil, çevre henüz geldiği
ortamdan farklıdır. Göçmenin dış dünyasındaki bu yabancılık durumu iç dünyasına da
yansır.
Yalnızlık Duygusu: Yalnızlık hissi, insanların isteyerek ya da istemeyerek arkasında
bırakmış olduğu yakınlarının olmayışı ve onları bıraktığı için hissedilen üzüntüden
kaynaklanır. Yalnızlık hissi, üzüntülü bir zamanda olduğu gibi sevinçli bir zamanda da
görülebilir.
Boşluk Duygusu: Göçmen, kimi zaman isteyerek ya da istemeden arkasında bırakmış
olduklarının yokluğunu hisseder.
Özlem Duygusu: Göçmen bilinçsiz bir şekilde kendi vatanındaki insanları, çevreyi,
burada olmayan ve orada olan tüm ögelere karşı özlem duyar. Özlem hissi, kimi zaman
göçmenin kişiliğinin bir parçası haline gelir.
Kişilik Sorunu: Göç eden bireyin vatanındaki kişiliği ile yeni geldiği ülkedeki kişiliği
arasında büyük farklar bulunmaktadır. Bazen düşmanlık duyguları içinde bocalar. İki
farklı kültürün insan benliğinde çatışması durumu, bireyin çocuklarının giderek yeni
geldiği toplumun bir parçası olması ile derinleşir.
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Köksüzlük Hissi: Göç eden kişiler, bazen kendilerinin nereye ait olduğu konusunda
üzüntüye kapılırlar. İçinde bulundukları toplumdan ve toplumun sağladığı güvenden
yoksundur.
Anavatandaki Değer Yargılarının Aşağılanması: Göç eden bireyler kendi vatanında
doğal karşılanan yargılarının henüz dâhil olduğu toplum içinde anlamsızlaştığını fark
eder. Yeni dâhil olduğu topluma uyum sağlayabilmek için kendi vatanının değerlerini
aşağılamaya başlar. Bu iki toplumun değer yargıları için yaptığı kıyaslama, bireyin iç
dünyasında ve aile yaşamında çelişkilere yol açar.
Aşağılık Duygusu: Göçmenin sahip olduğu dilinin, yaşam stilinin, meslek hayatındaki
ve boş zamanlarında yaptığı şeylerin çevreyle bağlantılı şeklinin artık eskiden olduğu
anlamı taşımadığını fark eder. Kendini beceriksiz olarak görmeye başlar. Dil
konusundaki yetersizliği bu hissi daha da kuvvetlendirir. Göçmen daha önceki
yaşamında bu duyguyu, belki çok kısa bir vakit için hissetmiştir, ancak bulunduğu
ülkede sık sık yaşar.
Anadilinin Aşağılanması: Dil unsuru karakteri, insanın kendine verdiği değeri, duyguyu
ve güven hissini etkileyen bir duygudur. Göçmen, yeni katıldığı topluma ayak
uydurmak maksadıyla hiç bilmediği farklı bir dil öğrenmek mecburiyetindedir.
Suçluluk Duygusu: Göçmen, farklı bir ülkeye geldiği zaman ardında kalan insanları ve
değerleri düşünerek kendisini suçlu hisseder. (Renner, Salem, 2012: 123).
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Tablo 1. Sığınmacıların Yaşadıkları Sorunların Cinsiyete Göre Farklılıkları

Ruh Sağlığı Açısından Koruyucu/İyileştirici Etmenler
Kadın Sığınmacılar
•
Daha fazla fiziksel belirtiler
•
Psikolojik sıkıntı yoğunluğu ve
sıklığı
•
Duygusal patlamalar
•
Cinsel ilgi kaybı
•
Ağlama, baygınlık
•
Kolayca ürkme
•
Cinsel istismar ve şiddet
•
Yaşamının kontrolünü kaybetmiş
olma duygusu ve suçluluk duyguları
•
Günlük aktiviteleri yerine getirmede
zorlanma
•
Güvende hissetmeme
•
Göçe uyum sağlama (ailenin reisi
olmak, annelik rolü, ailesini bir arada tutma
isteği)

Erkek Sığınmacılar
•
Ayrılma bunaltısının yoğunluğu ve
sıklığı
•
Erkeklik algıları
•
Beklentiler
•
Karar verme süreçleri
•
Rol değişimi
•
Tutuculuk
•
Ekonomik güçlükler yaşama
•
Yabancılardan gelen toplumsal
desteği kabul etmede isteksizlik
•
Desteği veren kişiden şüphelenme
•
Tedavi süresinin uzun olması
•
Sosyal statü kaybı

(Renner, Salem, 2012: 128)

Gerçekleştirilen çalışmalarda, erkeklerin kadınlara oranla daha tutucu olduğu, iş ve
hobilerle uğraştığı, topluluk içinde bulunma ve bilimsel bilgi ile ilgilendikleri
saptanmıştır. Erkekler için ekonomik güçlükler çok önemli bir problem yaratmakta ve
yabancılardan

gelen

toplumsal

desteği

kabul

etme

konusunda

isteksiz

davranmaktadırlar. Desteği veren bireyden şüphe duymakta ve gururları incinmektedir.
Bu sebeple tedavi gören erkeklerin tedavi sürelerinin genele göre daha uzun olduğu
belirtilmektedir (Renner, Salem, 2009: 99).
Göçmenlik hayatının yansıması olarak meydana gelen zorlanmalara bağlı oluşan
olumsuz hisler genel olarak stres unsurları olarak anılmaktadır.
Kişi üzerindeki bu stres unsurları aile mevzubahis olduğunda daha karışık bir hal
almaktadır. Göç olgusu, ailelere ve bireylere birçok alan üzerinden stres yaratan
unsurları ortaya çıkartır. Bunları değişen iş alanları, iklim koşulları, yaşam alanı ve
şeklinde değişiklik, aile üyelerinden bir süreliğine yahut sürekli bir şekilde ayrı kalmak,
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ekonomik durum değişikliği, okul ve çevre değişikliği olarak sıralayabiliriz.. Bu stres
unsurları ile ailenin gelişim süreçleri normal şartlardan daha karmaşık hale gelmektedir
(Cornille, Brotherton, 1993: 325).
Göç sonrası karşılaşılan bu problemlerin, kişi ve ailelerde, travma sonrası stres
bozukluğu, uyumlanma ve sağlıklı bağlanma problemleri, kaygı bozuklukları, duygu
durum bozuklukları ve uyuşturucu kullanımı gibi birçok probleme neden olduğu
araştırmalarda tespit edilmiştir.
Sosyal dayanışmanın da azalmasıyla birlikte, göçün intihar oranlarını artırdığı ile ilgili
veriler de bulunmaktadır. Göçün psikolojik etkileri incelenirken, literatürde sıklıkla
rastlanan temel noktaların biri göçün ruhsal neticelerinin genellikle göç öncesi
göçmenlerin hayatına, göç sebeplerine, göç esnasında yaşananlara ve göç sonrası
tecrübelere göre farklılık gösterdiğidir (Bhugra, 2004: 251).
Tablo 2. Ruh Sağlığına Yönelik Koruyucu Etmenler

Ruh Sağlığı Açısından Koruyucu/İyileştirici Etmenler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sığınma talebinin kabul edilmesi
İş/uğraşı sağlanması
Toplumsal destek
Evleri, vatanları ve kesin dönüş ile ilgili seçici hatıralar, hayaller
Ülkede kalış süresinin uzaması (ortalama 3 yıl)
Kendi dillerinde eğitim
Güvenlik duygusu
Aynı çevrede beraber göç ettiği kişilerle yaşama
Ailenin tedaviye dâhil edilmesi
Psiko-eğitim
Terapi
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3.10 GÖÇMEN PROBLEMLERİNE BİR BAKIŞ VE SOSYAL
HİZMETLER
Göçmenlik tek başına bir yerden bir yere gitmek, yer değiştirmek kavramı üzerinde
düşünülemez. Hem göç eden kişi için hem de gittiği ülke için ekonomik, sosyal,
demografik, kültürel sorunları beraberinde getirecektir. Çalışmamızın ikinci bölümünde
açıklanan kaygı ve kaygı bozuklukları göçmenlik, mültecilik, sığınmacılık durumlarında
bireylerin karşı karşıya kaldığı ve tek başlarına çözümleyemeyecekleri problemler kaygı
seviyesini etkileyecektir. Göç alan ülkeler bu sorunlara çözüm getirebilmek, toplumsal
etkileşimleri sağlayabilmek için sosyal hizmet birimleri oluşturmuşlardır.
Sosyal hizmet, özel gereksinim gruplarının bakımlarını, korumalarını üstlenen ve
insanların yardım almadan çözemedikleri bireysel ve toplumsal sorunlarının çözümü
için geliştirilen profesyonel bir sosyal meslektir (Apak 2018). Sosyal hizmetler,
toplumun tüm kesimlerine değil, dezavantajlı bireylerine ve gruplarına, onların
toplumda uyumlu, verimli ve huzurlu yaşayabilmeleri için sunulan sınırlı hizmetlerdir.
Bu dezavantajlı guruplardan biri de göçmenler, mülteciler ve sığınmacılardır. Bu
bağlamda göç kavramının sahip olduğu ekonomik, toplumsal, sosyal sorun ve etkiler
sosyal hizmetler ile sadece önleyici bir hizmet olarak değil, geliştirici, tedavi edici,
koruyucu bir hizmet anlayışı ile çalışacaktır.
Türkiye’de bu konuda aşağıda belirtilen alanlarda destek ve sosyal hizmet verilmektedir
(Demirbilek 2017) ;
*Birey ve ailelere yönelik olarak mültecilerin, sığınmacıların yaşadıkları sorunlara
ilişkin hizmetler,
*Kendilerine yeterli olmaları ve güçlendirilmeleri çalışmaları,
*Katılımcı davranışların artırılması.
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Birlikte yaşamaya başladıkları yeni topluma uyum sürecini hızlandırmak ve sahip
oldukları kaygı düzeyini en alt seviyeye çekmek için grup çalışmaları yapılmaktadır.
Mülteci hakları konusunda hem gelen mültecilere hem de ev sahibi ülke insanlarına
bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır, dil eğitimi verilmektedir, meslek edindirme
kursları

düzenlenmektedir.

Ayrıca fon

destekli

sivil toplum kuruluşları

ve

üniversitelerin araştırma yapmalarına imkân sağlanmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı da
gerekli desteği sağlayabilmek için dil bilgisine sahip olmalı, mevzuata ve ülke
politikalarına hâkim olmalıdır (Demirbilek 2017).
2983 yılında yürülüğü giren Sosyal Hizmetler Kanınu’na göre sosyal hizmetler; “Kişi
ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan
maddi,

manevi

ve

sosyal

yoksunluklarının

giderilmesine

ve

ihtiyaçlarının

karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesine ve çözümlenmesine yardımcı
olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli
ve programlı hizmetler bütünü[dür]” (Sosyal Hizmetler Kanunu, 2017).
Ülkemizde yeterlilik konusunda büyük eksikliği olan sosyal hizmetler kanunu, göçmen
ve mülteci bireyler için daha da problemli bir duruma gelmektedir. Bu nedenle,
Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’ne göre yeniden düzenlenmelidir (Coşkun 2017).
Ayrıca çalışmanın tanımlamalar kısmında mültecilik, göçmenlik, düzenli göç, düzensiz
göç kavramları açıklanmıştır ve düzensiz göç kavramının kayıt dışı olması nedeniyle ne
kadar problemli olabileceği düşünülebilir. Kayıtlı bir göçmenlik durumu olmadığı
takdirde sosyal hizmete ulaşabilmek de mümkün olmayacaktır. Toplumsal cinsiyetler
açısından kadın göçmenlerin dezavantajlı durumları değerlendirildiğinde bu konuda ayrı
bir düzenleme yapmak kaçınılmaz olmaktadır (Coşkun 2017).
3.11 GÖÇMENLİK, MÜLTECİLİK ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR
VE ANALİZİ
Türkiye’de özellikle Suriyeli mültecilerin gelmesi ile birlikte göç kavramına ayrı bir yer
verilmiştir. Bilimsel çalışmalar ve akademik düzlemde hemen hemen her disiplinin
inceleme konusu olmuştur. Hukuksal boyutta göç, göçmenlik, mültecilik, sığınmacılık
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kavramları tekrar irdelenirken, coğrafya biliminde göç ve göçün coğrafi etkileri, nüfus
hareketleri bağlamında incelenmiş, sosyoloji ve psikoloji biliminde toplumsal yönüne
ağırlık verilmiştir. Çalışmamızda da değindiğimiz gibi sosyo-psikolojik etkileri üzerinde
durulmuş, ekonomi biliminde ise sürecin ekonomik boyutu, iş bulma, ücret politikaları,
sosyal güvence konuları üzerinde durulmuştur.
Çalışma ve Toplum dergisi 2017 yılı 3. Sayısında, Emel Coşkun’un ‘’Türkiye’de
Kâğıtsız Göçmen Kadınlar ve Sosyal Hizmetler’’ makalesi yayınlanmıştır. Göçmenlik
tanımlaması yapıldıktan sonra sosyal hizmetler kavramı irdelenmiş ve sosyal
hizmetlerin dezavantajlı gruplara fayda sağlaması üzerinde durularak özellikle kadın
mültecilerin tespiti ve sosyal hizmetlerden faydalanmasının önemini belirtmiştir.
Hıdır Apak (2018) Sosyal Bilimler Dergisi’nde “Türkiye’de Sosyal Hizmet Lisansüstü
Tezlerinin Göç Bağlamında Değerlendirilmesi” konusunda yaptığı çalışmada akademik
ortamda konuya ilişkin yayınlanan doktora ve lisansüstü tezlerinin analizini yapmıştır.
Bu makale çalışmasında YÖK tez tarama kataloğunu kullanmıştır.
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2010 yılında Sermin
Çakmak’ın çalışması feminist bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır; “Değişen Hayatların
Görünmez Sahipleri: Göçmen Kadınlar’’. Bu çalışmada örneklem olarak tercih edilen
kadınlarla görüşme çizelgeleri düzenlenmiştir.
“Göç Politikaları, Toplumsal Kaygılar ve Suriyeli Mülteciler” makalesi Oğuzhan Ömer
Demir tarafından 2015 yılında kaleme alınmıştır. Mülteciliğe ev sahibi ülkenin bakış
açısı ve mültecilerin yaşadığı kaygılar üzerinde durulmuştur.
Aysu Çuhacı, 2007 yılında Sosyoloji Dergisi’nde yayınladığı makalesinde Ulrich
Beck’in Risk Toplumu Kuramı’nı incelemiştir. Modernleşme kavramı ile birlikte
geleneksel toplum yapısı, feodal yapı bozulmuş ve arayışlar, sorgulamalar bireyleri göç
olgusu ile tanıştırmıştır.
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Ayla Tuzcu ve Ayşegül Ilgaz, 2015 yılında “Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri”
konusunda çalışma yapmıştır. İzmir’de gerçekleştirdiği çalışmada, göç eden kadın
bireylerin göç etmeyen kadın bireylere göre stres ile baş etme puanlarının kullanılan
öçleğe göre az olduğunu görümüştür. Çalışmada ayrıca, savaç ya da sömürü nedenli göç
etmek zorunda kalan kadın bireylerin psikolojik olarak yüksek derecede etkilendiği
saptanmıştır.
Kaygı ve endişe kavramının irdelenmesi ve incelenmesi konusunda Beck’in “Depresyon
Modeli ve Bilişsel Terapisi” konusu Haluk Arkar tarafından incelenmiştir. Depresyon
durumunda kişilerin nasıl hissettiği, ne gibi tepkiler vereceği, yaşadığı deneyimler ve
algılama süreci ile ilgili ön açıcı bir çalışma olarak kaleme alınmıştır.
Çalışmamızda farklı bilim adamları tarafından farklı disiplinlerle açıklanmaya çalışılan
göç, sebepleri ve sonuçları konusu, Türkiye’ye göç etmiş olan İranlı kadın mülteciler
bağlamında değerlendirilmiştir. Kaygı ve endişe kavramına günümüz koşullarına uygun
en nitelikli tanımlamalardan biri Beck’in “Risk Toplumu” analizidir. Toplumsal analiz
yöntemi ile depresif yönlerde tanımlanmıştır. Toplumda dezavantajlı gruplardan biri
kadınlardır. Kadının İran toplumunda özgürlük ve gelecek kaygısı yaşadığı varsayımı
konuya dair yapılan cinsiyet analizleri raporuna dayanmaktadır. Ayrıca İran’ın hukuksal
düzenlemeleri ve kadın hakları kavramı da çalışmamızda mültecilik olgusunun kadın ile
ilişkilendirilmesinde bir sebep olmuştur. Mültecilik, göçmenlik, sığınmacılık kavramları
tanımlarında ortak fikir birliğinin yanı sıra toplumsal mücadele ve uyum konusunda da
çalışmalar devam etmektedir.
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4. BÖLÜM: YÖNTEM
Verilerin analizinde SPSS 23 adlı istatistik programı kullanılmıştır. Çalışmada güven
düzeti %95 olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmada veri toplama araçlarından biri olan anket formu kullanılmıştır. Eskişehir,
Ankara, Uşak, Kayseri ve Denizli illerinden İranlı sığınmacı kadınlar rasgele seçilip
anket formu yüz yüze doldurtulmuştur. Toplam 200 İranlı sığınmacı kadına anket
uygulanmıştır.
Kaygı seviyesinin normal dağılımdan gelip gelmediğinin test edilmesi için çarpıklık ve
basıklık değerlerini hesaplayarak, basıklık ve çarpıklık değerlerinin +3 ile -3 arasında
puanlanması sosyal bilimler için yeterli kabul edilmektedir (Groeneveld ve Meeden,
1984; Moors, 1986; Hopkins ve Weeks, 1990; De Carlo, 1997). Buna göre ölçek
puanının normal dağılımdan geldiği sağlanmıştır.
Bu çalışmada kategorik değişkenler arasında kullanılan kare testi ve bir bağımlı ile bir
bağımsız değişken arasındaki ilişki için ise iki yönlü ANOVA testi kullanılmıştır
(Özdamar, 2004).
Kaygı durumu ile diğer değişkenler arasındaki ilişki ki kare testi ile, kaygı hali üzerinde
etkili değişkenlerin belirlenmesi iki yönlü ANOVA testi ile analiz edilmiştir. 200
kadınla görüşme yapılmıştır.
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Tablo 3. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların İran’daki Şehirleri

İran’da yaşadığınız
şehir

n

%

Esfehan (İsfahan)

24

12,0

Tahran

64

32,0

Karaj (Karac)

22

11,0

Urmiyeh

3

1,5

Ahwaz

10

5,0

Tebriz

10

5,0

Shiraz (Şiraz)

21

10,5

Mahabad

3

1,5

Bander Abbas

2

1,0

Kashan (Kaşan)

1

0,5

Khozestan (Huzestan)

4

2,0

Rasht (Raşt)

7

3,5

Kordestan (Kürdistan)

5

2,5

Mashhad (Maşhad)

7

3,5

Gazvin

1

0,5

Sanandej (Sanandec)

1

0,5

Abadan

3

1,5

Chalus (Çalus)

2

1,0

Gilan

3

1,5

Anzali

1

0,5

Gom

2

1,0

Arak

1

0,5

Lahijan (Lahican)

1

0,5

Bushehr (Buşehr)

2

1,0

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların İran’daki şehirlerinin dağılımı tabloda verilmiştir.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların %32,0’si Tahran’dan gelmiştir.
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Tablo 4. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Demografik Özellikleri

İkamet ettikleri şehir

Yaş

Medeni durumu

Çocuk sayısı

Eğitim seviyesi

n

%

Eskişehir

13

6,5

Ankara

33

16,5

Uşak

16

8,0

Denizli

78

39,0

Kayseri

60

30,0

18-24

31

15,5

25-34

90

45,0

35-44

56

28,0

45+

23

11,5

Bekâr

64

32,0

Evli

103

51,5

Boşanmış

33

16,5

Diğer

0

0,0

Yok

94

47,0

1-2

94

47,0

3-4

12

6,0

Eğitimsiz

1

0,5

İlkokul

3

1,5

Ortaokul

8

4,0

Lise

18

9,0

Diploma

67

33,5

Ön Lisans

32

16,0

Lisans

54

27,0

Yüksek Lisans

16

8,0

Doktora

1

0,5

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kişisel özelliklerinin dağılımı tabloda verilmiştir.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların %39’u Denizli’de yaşamakta, %45’i 25-34
yaşında, %51,5’i evli, %47,’sinin çocuğu bulunmamakta, %33,5’i diploma eğitim
düzeyindedir. Türkiye’deki diğer göçmenlerin çoğunlukla ilkokul, ortaokul mezunu
olduğu görülmektedir (AFAD, 2017). Bu durum İranlı sığınmacı kadınların eğitim
seviyesinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.
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İliniz?

Yaşınız?

Medeni durum?

Kaç
çocuğunuz
var?

0,5
Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

8,0
Ön Lisans

4,0
0,5 1,5

27,0
16,0

9,0

Diplom

1-2

yok

Diğer

Boşanmış

Evli

Bekar

45+

35-44

25-34

18-24

Kayseri

Denizli

Uşak

0,0

6,0

Lise

16,5

11,5

Ortaokul

8
Ankara

Eskişehir

15,5

İlkokul

16,5

33,5

32,0

28,0

Eğitimsiz

30

47,047,0

3-4

39

6,5

51,5

45,0

Eğitim seviyeniz nedir?

Tablo 5. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların İkamet, Sağlık, Çalışma Bilgileri

Türkiye'ye geliş şekli

Türkiye'deki ikamet süresi

Türkiye'de tanıdık durumu
Varsa, maddi yardım
Varsa, manevi yardım

Kayıt durumu

n

%

Yasal

194

97,0

Kaçak

6

3,0

6 aydan az

43

21,5

6-12 ay

37

18,5

12-18

47

23,5

18-24

29

14,5

24+

44

22,0

Evet

149

74,5

Hayır

51

25,5

Evet

59

36,0

Hayır

105

64,0

Evet

137

83,5

Hayır

27

16,5

Yeni Kayıt

36

18,0

Kimliğim var

64

32,0

BM Kabul

47

23,5
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Kendi ülkenizden tehdit durumu

Türkiye'de tehdit durumu

Türkiye'de kalıcı olarak kalma isteği
İran'da birinci dereceden akraba durumu
Varsa, Türkiye'ye getirmeyi düşüncesi
Üçüncü bir ülkede akraba durumu
Varsa, birleşmek durumu
Türkiye'de eğitime
Bedava Türkçe eğitim kurslarından
İran'da maddi destek kaynağım
Acil veya kronik hastalığım
Ailenizde acil veya kronik hastalığa sahip birey
Hasta olduğunuzda sigorta kullandınız mı?
157 hattı hakkında bilgim
Kadın sığınma evleri hakkında bilgim

Üçüncü Ülke Sun

53

26,5

Evet

169

84,5

Hayır

31

15,5

Alıyordum

40

20,0

Alıyorum

30

15,0

Almadım

130

65,0

Evet

14

7,0

Hayır

186

93,0

Var

170

85,0

Yok

30

15,0

Düşünüyorum

24

12,0

Düşünmüyorum

176

88,0

Var

55

27,5

Yok

145

72,5

İstiyorum

44

48,4

İstemiyorum

47

51,6

Devam ediyorum

13

6,5

Etmiyorum

187

93,5

Yararlandım

56

28,0

Yararlanmadım

144

72,0

Var

61

30,5

Yok

139

69,5

Var

40

20,0

Yok

160

80,0

Evet

58

29,0

Hayır

142

71,0

Evet

171

85,5

Hayır

29

14,5

Var

23

11,5

Yok

177

88,5

Var

43

21,5

Yok

157

78,5

175

87,5

25

12,5

Kurum ve hastanelerde Farsça tercüman sorunu yaşadınız Evet
mı?
Hayır

75

Türkiye'de çalışıyor musunuz?
Çalışma saati
Sigortanız veya çalışma izniniz var mı?
Çalışmanızın karşılığını aldığınızı düşünüyor musunuz?

Evet

55

27,5

Hayır

145

72,5

Yarı zamanlı

8

14,5

Tam zamanlı

47

85,5

Evet

0

0,0

Hayır

55

100,0

Evet

4

7,3

Hayır

51

92,7

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların Türkiye’deki ikamet bilgileri, sağlık bilgileri ve
çalışma bilgileri tabloda verilmiştir. İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların %97’si yasal
yolla Türkiye’ye gelmiş, 12-18 aydır Türkiye’de ikamet etmektedirler. İranlı sığınmacı
ve mülteci kadınların %74,5’inin Türkiye’de tanıdığı bulunmakta, %36’sının tanıdığı
maddi, %83,5’inin tanıdığı manevi yardım yapmaktadır. İranlı sığınmacı ve mülteci
kadınların %32’sinin kimliği bulunmaktadır. İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların
%84,5’i kendi ülkesinde tehdit edilmiş, %65’i Türkiye’de tehdite maruz kalmıştır. İranlı
sığınmacı

ve

mülteci

kadınların

%93’ü

Türkiye’de

kalıcı

olarak

kalmayı

istememektedir. İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların%85’inin İran’da birinci
dereceden

akrabası

bulunmakta,

%88’i

Türkiye’ye

getirmeyi

düşünmemekte,

%72,5’inin üçüncü bir ülkede akrabası bulunmamakta, %51,6’sı akrabaları ile birleşmek
istemektedir. İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların %93,5’i Türkiye’de eğitimine
devam etmemekte, %72’si ücretsiz Türkçe kurslarından yararlanmamaktadır. İranlı
sığınmacı

ve

mülteci

kadınların

%80’inin

İran’da

maddi

destek

kaynağı

bulunmamaktadır. İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların %80’inin sağlık problemi
bulunmamakta, %71’inin ailesinde sağlık problemi bulunmamakta olup

%85,5’i

hastalandığında sigorta kullanmıştır.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların %88,5’i 157 hattını bilmemekte, %84,8’i bu
hattan yardım almamış, %78,5’inin kadın sığınma evleri hakkında bilgisi bulunmamakta
olup %87,5’i kurum ve hastanelerde Farsça problemi yaşamıştır. İranlı sığınmacı ve
mülteci kadınların %72,5’i çalışmamakta, çalışanlardan %85,5’i tam zamanlı
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çalışmakta, tamamının sigortası, çalışma izni bulunmamakta olup %92,7’si çalışmasının
karşılığını alamadığını düşünmektedir.
Tablo 6. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Aldıkları Yardım Bilgileri

Psikiyatri veya psikoloji yardımı alıyor musunuz?

Maddi yardım alıyor musunuz?

Eğitim yardımı alıyor musunuz?

Sağlık yardımı alıyor musunuz?

Resmi ve kamu kurumlarından yardım aldınız mı?

Özel kurum ve kuruluşlardan yardım aldınız mı?

n

%

Evet

35

17,5

Hayır

165

82,5

Alıyorum

5

2,5

Aldım

17

8,5

Almadım

178

89,0

Alıyorum

5

2,5

Aldım

28

14,0

Almadım

167

83,5

Alıyorum

29

14,5

Aldım

52

26,0

Almadım

119

59,5

Alıyorum

4

2,0

Aldım

2

1,0

Almadım

194

97,0

Alıyorum

1

0,5

Aldım

18

9,0

Almadım

181

90,5

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların Türkiye’deki aldıkları yardım bilgisi tabloda
verilmiştir. İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların %17,5’i psikolojik destek, %2,5’i’sı
maddi destek, %2,5’i eğitim desteği, %14,5’i sağlık desteği, %2’si resmi kurumlardan,
%0,5’i özel kurumlardan destek almaktadır.
Türkiye’de sığınmacı ve mültecilere yardım yapan kurum ve kuruluşlardan olan
Kızılay, ayni ve nakdi yardım yapmaktadır ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile
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koordineli çalışır. Psikososyal destekler sağlamakta, meslek ve lisan kursları
açmaktadır. Ayrıca AFAD göçmenlerin barınma ihtiyacına Kızılay ile birlikte destek
vermektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın’da eğitim konusunda destek
vermektedir. Sağlık Bakanlığıda ücretsiz sağlık hizmeti vermektedir. Ayrıca pek çok
sivil toplum kuruluşu çocuk ve kadınlara yönelik eğitim ve meslek edindirme desteği
vermektedir. Birbirleri ile ve resmi kurumlar ile koordineli çalışmaktadırlar.
Tablo 7. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Kaygı Düzeyleri

Kaygı seviyesi

Hiç
Az
Orta
Yüksek

n

%

Ortalama

Std.
sapma

22
49
49
80

11,0
24,5
24,5
40,0

22,08

12,09

Çarpıklık Basıklık

0,43

0,17

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı durumu bilgisi tabloda verilmiştir. İranlı
sığınmacı ve mülteci kadınların %24,5’inin kaygı düzeyi az ve orta, %40’ının kaygı
düzeyi yüksektir. İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı seviyesi puan ortalaması
22,08±12,09’dur.
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Tablo 8. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Türkiye’ye Geliş Şekilleri ile Değişkenler
Arasındaki İlişki

Türkiye'ye geliş şekliniz nedir?
Yasal

Kaygı seviyesi

Kendi ülkenizden tehdit alıyor
muydunuz?
Türkiye'de tehdit alıyor musunuz?

Türkiye'deki ikamet süreniz nedir?

Kayıt durumunuz nedir?

Kaçak

n

%

n

%

Hiç veya az

70

98,6

1

1,4

Orta

47

95,9

2

4,1

Yüksek

77

96,3

3

3,8

Evet

163

96,4

6

3,6

Hayır

31

100,0

0

0,0

Evet

68

97,1

2

2,9

Hayır

126

96,9

4

3,1

6 aydan az

43

100,0

0

0,0

6-12 ay

37

100,0

0

0,0

12-24

71

93,4

5

6,6

24+

43

97,7

1

2,3

Yeni Kayıt

36

100,0

0

0,0

Kimliğim var

62

96,9

2

3,1

BM Kabul

45

95,7

2

4,3

Üçüncü Ülkeye
Sunuldu

51

96,2

2

3,8

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların demografik özelliklerinin Türkiye’ye geliş
şekillerine göre dağılımı görülmektedir.
İranlı kadın sığınmacılara yönlendirilen sorular içerisinde kadın sığınma evleri ve
bunların farkındalığı üzerine araştırma soruları vardır. Tablo 8’de kaygı seviyesi konusu
incelediğinde Türkiye’de göç sürecinden sonra yaşadığı baskı, cinsiyet ayrımcılığı ve
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olası tehditler, kadınlar üzerinde baskın olabilmekte ve süreç kaygı bozukluğu ve
psikolojik sorunları beraberinde getirmektedir. Mülteciler Derneği tarafından rehabilite
ve destek amaçlı kadın sığınma evleri bulunmaktadır. Aile içi şiddet acil yardım hattı
olan 157 numaralı hat sadece Türk vatandaşlarına değil tüm mülteci ve göçmen
kadınlara da destek olmaktadır. Sosyal hizmetler bağlamında temel ihtiyaçlar barınma,
yeme, içme olsa da bu ilk ihtiyaçlar giderildikten sonra kişilerin uzmanların desteği ile
rehabilitasyon sürecini sürdürmeleri gerekmektedir. Bu durum toplumların birbiri ile
kolay uyum sağlamalarını destekleyeceklerdir. Ayrıca kadınların psikolojik durumları
gözlemlenmeli, tedavi edici süreçler etkin işlemeli ve topluma kazandırılmalıdır. Aynı
zamanda kurum ve derneklerin sağladığı psikolojik destekler çok anlamlı ve yerinde
olacaktır.
Tablo 9. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Türkiye’de İkamet Süresi ile Değişkenler
Arasındaki İlişki

Türkiye'deki ikamet süresi
6 aydan az

Kaygı seviyesi

Kendi ülkenizden
tehdit alıyor
muydunuz?
Türkiye'de tehdit
alıyor musunuz?

Kayıt durumunuz
nedir?

Türkiye’de maddi

6-12 ay

Dec-24

24+

n

%

n

%

n

%

n

%

Hiç veya
az

18

25,4

10

14,1

25

35,2

18

25,4

Orta

7

14,3

11

22,4

24

49,0

7

14,3

Yüksek

18

22,5

16

20,0

27

33,8

19

23,8

Evet

35

20,7

32

18,9

67

39,6

35

20,7

Hayır

8

25,8

5

16,1

9

29,0

9

29,0

Evet

6

8,6

21

30,0

30

42,9

13

18,6

Hayır

37

28,5

16

12,3

46

35,4

31

23,8

33

91,7

2

5,6

1

2,8

0

0,0

9

14,1

22

34,4

27

42,2

6

9,4

0

0,0

10

21,3

25

53,2

12

25,5

1

1,9

3

5,7

23

43,4

26

49,1

24

40,7

8

13,6

18

30,5

9

15,3

Yeni
Kayıt
Kimliğim
var
BM
Kabul
Üçüncü
Ü Sun
Evet

X2

p

6,851

0,335

2,029

0,566

17,315 0,001*

166,338 0,000*

16,327 0,001*
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destek kaynağınız
var mı?
İran'da maddi
destek kaynağınız
var mı?
157 hattı hakkında
bilginiz var mı?

Hayır

14

13,3

26

24,8

41

39,0

24

22,9

Var

13

21,3

10

16,4

21

34,4

17

27,9

Yok

30

21,6

27

19,4

55

39,6

27

19,4

Evet

2

8,7

6

26,1

9

39,1

6

26,1

Hayır

41

23,2

31

17,5

67

37,9

38

21,5

1

10,0

4

40,0

4

40,0

1

10,0

4

7,1

22

39,3

20

35,7

10

17,9

Daha önce 157'i
Evet
aradıysanız
yardım alabildiniz
Hayır
mi?

1,881

0,597

Test yapılamaz

Test yapılamaz

*p<0,05 anlamlı ilişki var, p>0,05 anlamlı ilişki yok ;ki kare testi

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların demografik özelliklerinin Türkiye’de ikamet
süresine göre dağılımı görülmektedir.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların Türkiye’de tehdit alma durumu ile Türkiye’de
ikamet süresi arasında istatistiki anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Türkiye’de
tehdit alanların çoğunluğu 12-24 aydır Türkiye’de yaşayanlardır (%42,9).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kayıt durumu ile Türkiye’de ikamet süresi
arasında istatistiki anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Yeni kayıt olmuşların
büyük çoğunluğu 6 aydan az süredir Türkiye’de yaşamakta iken (%91,7) diğerlerinin
çoğunluğu 12-24 aydır yaşamaktadır.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların Türkiye’de maddi destek kaynağının bulunma
durumu ile Türkiye’de ikamet süresi arasında istatistiki anlamlı bir ilişki bulunmaktadır
(p<0,05). Türkiye’de maddi destek kaynağı bulunanların çoğunluğu 6 aydan az süredir
Türkiye’de yaşamaktadır (%40,7).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı seviyesi, İran’dan tehdit alma durumu,
İran’dan maddi destek alma durumu ile Türkiye’de ikamet süresi arasında istatistiki
olarak anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
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Tablo 10. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Türkiye’de Tanıdığın Olma Durumu ile
Değişkenler Arasındaki İlişki

Türkiye'de tanıdığınız var mı?
Evet

Hayır

n

%

n

%

Hiç veya az

56

78,9

15

21,1

Orta

37

75,5

12

24,5

Yüksek

56

70,0

24

30,0

Evet

59

100,0

0

0,0

Hayır

90

85,7

15

14,3

Evet
Türkiye'de manevi
yardım alıyor musunuz? Hayır

137

100,0

0

0,0

12

44,4

15

55,6

Var

52

85,2

9

14,8

Yok

97

69,8

42

30,2

125

74,0

44

26,0

24

77,4

7

22,6

Evet

52

74,3

18

25,7

Hayır

97

74,6

33

25,4

Kaygı seviyesi
Türkiye'de maddi
destek kaynağınız var
mı?

İran'da maddi destek
kaynağınız var mı?

Kendi ülkenizden tehdit Evet
alıyor muydunuz?
Hayır
Türkiye'de tehdit alıyor
musunuz?

X2

p

1,594

0,451

7,638

0,006*

**

0,000*

4,552

0,033*

0,033

0,856

0,001

0,999

*p<0,05 anlamlı ilişki var, p>0,05 anlamlı ilişki yok ;ki kare testi

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların demografik özelliklerinin Türkiye’de tanıdık
olma durumuna göre dağılımı görülmektedir.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların Türkiye’de maddi destek olma durumu ile
Türkiye’de tanıdık olma durumu arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır
(p<0,05). Türkiye’de tanıdığı olanların tamamının Türkiye’de maddi destek kaynağı
bulunmaktadır (%100,0).
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İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların Türkiye’de manevi destek olma durumu ile
Türkiye’de tanıdık olma durumu arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır
(p<0,05). Türkiye’de tanıdığı olanların tamamının Türkiye’de manevi destek kaynağı
bulunmaktadır (%100,0).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların İran’da maddi destek olma durumu ile Türkiye’de
tanıdık olma durumu arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). İran’da
tanıdığı olanların çoğunluğunun Türkiye’de maddi destek kaynağı bulunmaktadır
(%85,2).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı seviyesi, İran’dan tehdit alma durumu,
Türkiye’den tehdit alma durumu ile Türkiye’de tanıdık olma durumu arasında
istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
Tablo 11. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Kayıt Durumu ile Değişkenler
Arasındaki İlişki

Kayıt durumunuz nedir?
Yeni
Kayıt

Kaygı
seviyesi
Acil veya
kronik
hastalığınız
var mı?
Bedava
Türkçe
eğitim
kurslarına
katıldınız
mı?

Kimliğim
var

BM
Kabul

Üçüncü
ülke kayıt

X2

n

%

n

%

n

%

N

%

Hiç veya az

15

21,1

26

36,6

16

22,5

14

19,7

Orta

7

14,3

14

28,6

16

32,7

12

24,5 6,963

Yüksek

14

17,5

24

30,0

15

18,8

27

33,8

Var

6

15,0

13

32,5

9

22,5

12

30,0

Yok

30

18,8

51

31,9

38

23,8

41

25,6

Yararlandım

6

10,7

27

48,2

14

25,0

9

16,1

Yararlanmadım

30

20,8

37

25,7

33

22,9

44

30,6

0,506

p

0,324

0,918

11,950 0,008*
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*p<0,05 anlamlı ilişki var, p>0,05 anlamlı ilişki yok ;ki kare testi

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların demografik özelliklerinin kayıt durumuna göre
dağılımı görülmektedir.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların bedava Türkçe eğitim kurslarına katılma durumu
ile kayıt durumu arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Bedava
Türkçe kurslarına katılanların çoğunluğunun kimliği bulunmaktadır (%48,2).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı seviyesi, acil veya kronik hastalık durumu
ile kayıt durumu arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
Tablo 12. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Yaşadığı İl ile Değişkenler Arasındaki
İlişki

İliniz?
Eskişehir Ankara

Kaygı
düzeyi

Kayıt
durumu

%

Kayseri

n

n

%

5

7,0

%

X2

p

%

n

Hiç veya
az

2

2,8

13 18,3 10 14,1 41 57,7

Orta

5

10,2

7

14,3

2

4,1

18 36,7 17 34,7 40,288 0,000*

Yüksek

6

7,5

13 16,3

4

5,0

19 23,8 38 47,5

1

2,5

6

2

5,0

19 47,5 12 30,0

12

7,5

27 16,9 14

8,8

59 36,9 48 30,0

Yeni
Kayıt

2

5,6

27 75,0

3

8,3

3

Kimliğim
var

3

4,7

4

6,3

6

9,4

34 53,1 17 26,6

BM
Kabul

2

4,3

1

2,1

2

4,3

21 44,7 21 44,7

Üçüncü
ülke

6

11,3

1

1,9

5

9,4

20 37,7 21 39,6

15,0

n

Denizli

n

Acil veya Var
kronik
hastalığınız
Yok
var mı?

%

Uşak

8,3

1

2,788

0,594

2,8

Test yapılamaz

84
kayıt
Kendi
ülkenizden Evet
tehdit
alıyor
Hayır
muydunuz?
Türkiye'de
tehdit
alıyor
musunuz?

9

5,3

27 16,0 13

7,7

67 39,6 53 31,4

4

12,9

6

19,4

3

9,7

11 35,5

7

22,6

Evet

0

0,0

4

5,7

4

5,7

22 31,4 40 57,1

Hayır

13 10,0 29 22,3 12

9,2

56 43,1 20 15,4

3,414

0,491

43,326 0,000*

*p<0,05 anlamlı ilişki var, p>0,05 anlamlı ilişki yok ;ki kare testi

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların demografik özelliklerinin yaşanılan ile göre
dağılımı görülmektedir.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı düzeyi ile yaşanılan il arasında istatistiksel
anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Kaygı düzeyi yüksek olanların çoğunluğu
Kayseri’de yaşamaktadır (%47,5).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların acil veya kronik hastalık durumu ile yaşanılan il
arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların İran’dan tehdit alma durumu ile yaşanılan il
arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların Türkiye’de tehdit alma durumu ile yaşanılan il
arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Türkiye’de tehdit alanların
çoğunluğu Kayseri’de yaşamaktadır (%57,1).
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Tablo 13. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Medeni Durumu ile Değişkenler
Arasındaki İlişki

Medeni Durum
Bekâr

Kaygı
seviyesi

Çocuğunuz
var mı?
Türkiye'de
maddi
destek
kaynağınız
var mı?
Türkiye'de
manevi
yardım
yapıyor mu?
İran'da
maddi
destek
kaynağınız
var mı?

n

%

n

%

Hiç veya
az

32

45,1

39

54,9

Orta

27

55,1

22

44,9

Yüksek

38

47,5

42

52,5

Yok

76

80,9

18

19,1

Var

21

19,8

85

80,2

Evet

30

50,8

29

49,2

Hayır

50

47,6

55

52,4

Evet

61

44,5

76

55,5

Hayır

19

70,4

8

29,6

Var

32

52,5

29

47,5

Yok

65

46,8

74

53,2

6 aydan az

21

48,8

22

51,2

17

45,9

20

54,1

38

50,0

38

50,0

24+

21

47,7

23

52,3

Evet

70

47,0

79

53,0

Hayır

27

52,9

24

47,1

Yeni Kayıt

17

47,2

19

52,8

Kimliğim
var

33

51,6

31

48,4

BM Kabul

17

36,2

30

63,8

Üçüncü
ülke kayıt

30

56,6

23

43,4

Evet

38

69,1

17

30,9

Türkiye'deki 6-12 ay
ikamet
12-24
süresi

Türkiye'de
tanıdığınız
var mı?

Kayıt
durumunuz
nedir?

Türkiye'de

Evli

X2

p

1,221

0,543

74,316

0,000*

0,158

0,691

5,040

0,025*

0,551

0,458

0,178

0,981

0,541

0,462

4,518

0,211

12,877

0,000*

86
çalışıyor
Hayır
musunuz?
Kendi
Evet
ülkenizden
tehdit alıyor
Hayır
muydunuz?
Türkiye'de Evet
tehdit alıyor
Hayır
musunuz?

59

40,7

86

59,3

83

49,1

86

50,9

14

45,2

17

54,8

37

52,9

33

47,1

60

46,2

70

53,8

0,044

0,834

0,819

0,366

*p<0,05 anlamlı ilişki var, p>0,05 anlamlı ilişki yok ;ki kare testi

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların demografik özelliklerinin medeni duruma göre
dağılımı görülmektedir.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların çocuk sahipliği ile medeni durum arasında
istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Çocuğu olanların çoğunluğu evlidir
(%80,2).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların Türkiye’de manevi yardım alma durumu ile
medeni durum arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Türkiye’de
manevi destek alanların çoğunluğu evlidir (%55,5).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların Türkiye’de çalışma durumu ile medeni durum
arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Türkiye’de çalışanların
çoğunluğu bekârdır (%69,1).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı seviyesi, Türkiye’de maddi destek alma
durumu, İran’da maddi destek alma durumu, Türkiye’de ikamet süresi, Türkiye’de
tanıdık olma durumu, kayıt durumu, İran’dan tehdit alma durumu, Türkiye’de tehdit
alma durumu ile medeni durum arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamaktadır
(p>0,05).
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Tablo 14. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Çocuk Sahipliği ile Değişkenler
Arasındaki İlişki

Çocuğunuz var mı?
Yok

Kaygı seviyesi

n

%

n

%

Hiç veya
az

36

50,7

35

49,3

Orta

25

51,0

24

49,0

Yüksek

33

41,3

47

58,8

30

50,8

29

49,2

44

41,9

61

58,1

Evet

59

43,1

78

56,9

Hayır

15

55,6

12

44,4

Var

36

59,0

25

41,0

Yok

58

41,7

81

58,3

Var

14

35,0

26

65,0

Yok

80

50,0

80

50,0

Türkiye'de maddi
Evet
destek kaynağınız var
Hayır
mı?
Türkiye'de manevi
yardım yapıyor mu?
İran'da maddi destek
kaynağınız var mı?
Acil veya kronik
hastalığınız var mı?

Var

X2

p

1,771

0,413

1,220

0,269

0,961

0,327

5,088

0,024*

2,320

0,128

*p<0,05 anlamlı ilişki var, p>0,05 anlamlı ilişki yok ;ki kare testi

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların demografik özelliklerinin çocuk sahipliğine göre
dağılımı görülmektedir.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların İran’da maddi yardım alma durumu ile çocuk
sahipliği arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). İran’dan maddi
yardım alanların çoğunluğunun çocuğu bulunmamaktadır (%59,0).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı seviyesi, Türkiye’de maddi, manevi destek
alma durumu, acil veya kronik hastalık bulunma durumu ile çocuk sahipliği arasında
istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
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Tablo 15. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Eğitim Seviyesi ile Değişkenler
Arasındaki İlişki

Eğitim seviyeniz nedir?
Lise ve altı

Kaygı seviyesi

Medeni Durum
Türkiye'de
çalışıyor
musunuz?

Diplom

Ön Lisans

Lisans ve
üstü

X2

n

%

N

%

n

%

n

%

Hiç
veya az

15

21,1

24

33,8

14

19,7

18

25,4

Orta

4

8,2

17

34,7

7

14,3

21

42,9

Yüksek

11

13,8

26

32,5

11

13,8

32

40,0

Bekâr

18

18,6

34

35,1

13

13,4

32

33,0

Evli

12

11,7

33

32,0

19

18,4

39

37,9

Evet

9

16,4

16

29,1

13

23,6

17

30,9

Hayır

21

14,5

51

35,2

19

13,1

54

37,2

p

7,653 0,265

2,853 0,415

3,750 0,290

*p<0,05 anlamlı ilişki var, p>0,05 anlamlı ilişki yok ;ki kare testi

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların demografik özelliklerinin eğitim seviyesine göre
dağılımı görülmektedir.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların eğitim seviyesi ile kaygı seviyesi, medeni
durumu,

Türkiye’de

çalışma

durumu

arasında

istatistiksel

anlamlı

ilişki

bulunmamaktadır (p>0,05).
Tablo 16. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların İran’dan Tehdit Alma Durumu ile
Değişkenler Arasındaki İlişki

Kendi ülkenizden tehdit alıyor
muydunuz?
Evet

Kaygı seviyesi

Hayır

N

%

n

%

Hiç veya az

58

81,7

13

18,3

Orta

44

89,8

5

10,2

X2

p

1,512

0,470

89

Yüksek

67

83,8

13

16,3

Acil veya kronik
hastalığınız var mı?

Var

31

77,5

9

22,5

Yok

138

86,3

22

13,8

3. bir ülkede akrabanız var
mı?

Var

48

87,3

7

12,7

Yok

121

83,4

24

16,6

1,262

0,261

0,201

0,654

*p<0,05 anlamlı ilişki var, p>0,05 anlamlı ilişki yok ;ki kare testi

İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların demografik özelliklerinin İran’dan tehdit alma
durumuna göre dağılımı görülmektedir.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların İran’dan tehdit alma durumu ile kaygı seviyesi,
acil veya kronik hastalık durumu, 3. ülkede akrabasının bulunma durumu arasında
istatistiksel anlamlı ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
Tablo 17. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Kaygı Seviyesi ile Değişkenlerin İlişkisi

Kaygı seviyesi
Hiç veya az

Orta

Yüksek

n

%

n

%

n

%

18-24

18

58,1

6

19,4

7

22,6

25-34

34

37,8

25

27,8

31

34,4

35-44

11

19,6

14

25,0

31

55,4

45+

8

34,8

4

17,4

11

47,8

Medeni
Durum

Bekâr

32

33,0

27

27,8

38

39,2

Evli

39

37,9

22

21,4

42

40,8

Kaç
çocuğunuz
var?

Yok

36

38,3

25

26,6

33

35,1

Var

35

33,0

24

22,6

47

44,3

Lise ve altı

15

50,0

4

13,3

11

36,7

Diplom

24

35,8

17

25,4

26

38,8

Ön Lisans

14

43,8

7

21,9

11

34,4

Lisans ve üstü

18

25,4

21

29,6

32

45,1

18

41,9

7

16,3

18

41,9

10

27,0

11

29,7

16

43,2

Yaşınız?

Eğitim
seviyeniz
nedir?

Türkiye'deki 6 aydan az
ikamet
6-12 ay

X2

p

16,457

0,011*

1,221

0,543

1,771

0,413

7,653

0,265

6,851

0,335
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süresi
Türkiye'de
tanıdığınız
var mı?
Türkiye'de
maddi
destek
kaynağınız
var mı?
Türkiye'de
manevi
yardım
yapıyor mu?
İran'da
maddi
destek
kaynağınız
var mı?
Kayıt
durumunuz
nedir?
Kendi
ülkenizden
tehdit alıyor
muydunuz?
Türkiye'de
tehdit alıyor
musunuz?
3. bir ülkede
akrabanız
var mı?
Bedava
Türkçe
eğitim
kurslarına
katıldınız
mı?
Acil veya
kronik
hastalığınız
var mı?
157 hattı
hakkında
bilginiz var
mı?
Türkiye'de
çalışıyor
musunuz?

12-24

25

32,9

24

31,6

27

35,5

24+

18

40,9

7

15,9

19

43,2

Evet

56

37,6

37

24,8

56

37,6

Hayır

15

29,4

12

23,5

24

47,1

Evet

27

45,8

15

25,4

17

28,8

Hayır

29

27,6

26

24,8

50

47,6

Evet

53

38,7

31

22,6

53

38,7

Hayır

3

11,1

10

37,0

14

51,9

Var

17

27,9

18

29,5

26

42,6

Yok

54

38,8

31

22,3

54

38,8

Yeni kayıt

15

41,7

7

19,4

14

38,9

Kimliğim var

26

40,6

14

21,9

24

37,5

BM Kabul

16

34,0

16

34,0

15

31,9

Üçüncü ülke
kayıt

14

26,4

12

22,6

27

50,9

Evet

58

34,3

44

26,0

67

39,6

Hayır

13

41,9

5

16,1

13

41,9

Evet

14

20,0

20

28,6

36

51,4

Hayır

57

43,8

29

22,3

44

33,8

Var

14

25,5

22

40,0

19

34,5

Yok

57

39,3

27

18,6

61

42,1

Yararlandım

22

39,3

17

30,4

17

30,4

Yararlanmadım

49

34,0

32

22,2

63

43,8

Var

10

25,0

10

25,0

20

50,0

Yok

61

38,1

39

24,4

60

37,5

Evet

2

8,7

6

26,1

15

65,2

Hayır

69

39,0

43

24,3

65

36,7

Evet

16

29,1

13

23,6

26

47,3

Hayır

55

37,9

36

24,8

54

37,2

1,594

0,451

6,918

0,031*

7,853

0,020*

2,489

0,288

6,963

0,324

1,512

0,470

11,533

0,003*

10,160

0,006*

3,211

0,201

2,808

0,246

9,418

0,009*

1,904

0,386

*p<0,05 anlamlı ilişki var, p>0,05 anlamlı ilişki yok ;ki kare testi
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İranlı sığınmacı ve mülteci değişkenlerinin kaygı seviyesine göre dağılımı
görülmektedir.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı seviyesi ile yaşı arasında istatistiksel
anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). 35-44 yaşındaki kadınlarda kaygı en yüksek
seviyede iken (%55,4) 18-24 yaşındakilerde en düşüktür (%22,6).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı seviyesi ile Türkiye’de maddi kaynak olma
durumu arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Türkiye’de maddi
destek kaynağı olmayan kadınlarda kaygı daha yüksektir (%47,6).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı seviyesi ile Türkiye’de manevi kaynak
olma durumu arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Türkiye’de
manevi destek kaynağı olmayan kadınlarda kaygı daha yüksektir (%51,9).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı seviyesi ile Türkiye’de tehdit alma durumu
arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). Türkiye’de tehdit alan
kadınlarda kaygı daha yüksektir (%51,4).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı seviyesi ile 3. bir ülkede akraba olma
durumu arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). 3. bir ülkede
akrabası olmayan kadınlarda kaygı daha yüksektir (%42,1).
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı seviyesi ile 157 hattı hakkında bilgi sahibi
olma durumu arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0,05). 157 hattı
hakkında bilgisi olan kadınlarda kaygı daha yüksektir (%65,2).
Diğer

değişkenler

ile

bulunmamaktadır (p>0,05).

kaygı

seviyesi

arasında

istatistiksel

anlamlı

ilişki
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Tablo 17. İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınların Kaygı Seviyesini Etkileyen Faktörler

Kaygı Durumu
Ortalama

Std. Sapma

Eskişehir

26,38

11,89

Ankara

26,06

10,10

Uşak

16,81

12,64

Denizli

17,68

12,47

Kayseri

27,13

7,94

18-24

15,94

10,42

25-34

21,38

12,23

35-44

25,75

10,14

45+

24,13

14,81

Bekâr

22,53

12,72

Evli

21,65

11,52

Yok

21,28

11,97

Var

22,78

12,22

Lise ve altı

19,90

12,86

Diplom

21,46

12,37

Ön Lisans

21,16

13,40

Lisans ve üstü

23,99

10,83

6 aydan az

22,56

13,94

6-12 ay

22,84

9,51

12-24

21,25

11,22

24+

22,39

13,79

Evet

20,79

11,17

Hayır

25,84

13,91

Türkiye'de
maddi destek
kaynağınız var
mı?

Evet

18,71

11,55

Hayır

23,21

10,68

Türkiye'de
manevi yardım
yapıyor mu?

Evet

20,77

11,44

Hayır

25,74

8,78

İran'da maddi

Var

23,72

12,94

İliniz?

Yaşınız?

Medeni Durum
Kaç çocuğunuz
var?

Eğitim
seviyeniz
nedir?

Türkiye'deki
ikamet süresi

Türkiye'de
tanıdığınız var
mı?

F

p

7,219

0,000*

1,137

0,337

0,374

0,542

1,251

0,265

0,466

0,707

0,791

0,501

0,447

0,505

2,624

0,108

2,341

0,128

0,410

0,523
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destek
kaynağınız var
mı?

Yok

21,35

11,68

Yeni Kayıt

22,94

13,26

Kimliğim var

20,16

12,21

BM Kabul

20,28

11,34

Üçüncü ülke
kayıt

25,40

11,31

Evet

21,99

11,72

Hayır

22,55

14,17

Evet

25,90

11,24

Hayır

20,02

12,08

Var

22,33

9,61

Yok

21,98

12,94

Yararlandım

19,98

11,34

Yararlanmadım

22,89

12,32

Var

27,63

13,51

Yok

20,69

11,34

157 hattı
Evet
hakkında
bilginiz var mı? Hayır

27,83

7,91

21,33

12,36

Türkiye'de
çalışıyor
musunuz?

Evet

24,11

11,39

Hayır

21,30

12,30

Kayıt
durumunuz
nedir?
Kendi
ülkenizden
tehdit alıyor
muydunuz?
Türkiye'de
tehdit alıyor
musunuz?
3. bir ülkede
akrabanız var
mı?
Bedava Türkçe
eğitim
kurslarına
katıldınız mı?
Acil veya
kronik
hastalığınız var
mı?

1,044

0,376

0,008

0,931

1,169

0,282

0,021

0,885

1,118

0,292

9,901

0,002*

0,142

0,706

0,650

0,421

*p<0,05 anlamlı etki var, p>0,05 anlamlı etki yok; iki yönlü ANOVA testi
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların kaygı seviyelerini etkileyen faktörlerin
belirlenmesi iki yönlü ANOVA testi sonuçları tabloda verilmiştir.
Kaygı puanı yaşanılan ile göre değişmektedir (p<0,05). Kayseri’de yaşayanların kaygı
düzeyi en yüksek iken (27,13) Uşak’ta yaşayanların en düşüktür (16,81).
Kaygı puanı acil veya kronik hastalık bulunma durumuna göre değişmektedir (p<0,05).
Acil veya kronik hastalığı bulunanların kaygı düzeyi daha yüksektir (27,63).
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Diğer faktörler kaygı düzeyini etkilememektedir (p>0,05).
İranlı kadın mültecilerin Türkiye’de yaşadığı kaygı seviyesi incelenirken kadınlara
demografik durumları, sahip olduğu çocuk varlığı ve sayısı, herhangi bir sağlık sorunu
yaşayıp yaşamadıkları, hangi ilde yaşadıkları, dil bilme düzeyleri, burada kalıcı olarak
yaşamak isteyip istemedikleri ve bir başka ülke ile bağlantısı olup olmadığı şeklinde
sorular yönlendirildi.
Çalışma Ankara, Denizli, Eskişehir, Kayseri ve Uşak illerinde göçmen olarak yaşayan
200 İranlı kadın üzerinde yapıldı. 13 kişi Eskişehir’den,33 kişi Ankara’dan, 16 kişi
Uşak’tan, 78 kişi Denizli’den ve 60 kişi Kayseri’den çalışmaya katıldı. Anket formları
düzenlendi, anket sonuçlarına her bir değişken ile bağlantılı olarak ANOVA testi ve ki
kare testi uygulandı ve sonuçlar tablolar halinde listelendi. %95 güven düzeyinde 0,05
anlamlılık seviyesinde yorumlandı.
İranlı göçmen kadınların kaygı bozuklukları incelendiğinde Beck’in kaygı durum testine
dair semptomlarından sinirlilik halinin ve kötü bir şey olacak korkusunun ağırlıklı
hissedildiği verilen cevaplardan anlaşılmaktadır. Kayseri’de yaşanan tehdit ve
yabancılara karşı yapılan baskıların yoğun olduğu ve buradan hareketle kaygı
bozukluğunun görülme sıklığının Kayseri’de en yüksek, Uşak ilinde ise en düşük
seviyede olduğu belirlenmiştir. 35-44 yaş aralığında kaygı seviyesi daha yüksektir.
İranlı kadınların eğitim seviyeleri yüksektir ve eğitim seviyesinin yüksek olduğu
kadınlarda kaygı seviyesi düşüktür. Medeni durum ve kaygı durumu arasında anlamlı
bir ilişki yoktur.
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SONUÇ
Göç, göç eden insanın fiziksel çevresindeki istemli ya da mecburi, geçici ya da kalıcı
olan değişimdir. Toplumsal, kültürel, politik ve ekonomik bazı değişimlere neden
olabileceği gibi aynı zamanda çeşitli değişikliklerden de etkilenebilecek bir olgudur.
Yerleşik hayatta ikamet eden birçok insan günümüzde baskı, zulüm ve sosyal haklarının
yok sayılması yüzünden göçmektedir. Tüm sosyal olanakları yok sayılmış bireylerin
göçmesi mecburiyet durumuna gelmiştir.
Toplumun varoluşundan bugüne kadar devam eden göçlerin değişik şekillerde meydana
geldiği görülmektedir. Bugün göçlerin oluşmasına neden olan en büyük etken terördür.
Ülkelerinde zulüm gören birçok insan yaşadıkları bölgelerden ayrılmak zorunda
kalmıştır.
Ülkelerinde veya yaşadıkları bölgede eziyete ve haksızlığa uğrayan bireyler vardır ve bu
bireyler farklı bir yerde güvende olabilemek için yuvalarını ve ailelerini geride
bırakmak durumunda kalırlar. Bugün mevcut savaşlar ve baskılar sonucu zorunlu göçe
uğrayan binlerce kişi bulunmaktadır.
Günümüzde göçmen kadınların nüfusu gittikçe yükselmektedir. Göç alan ülkedeki
sosyal çevredeki değişik yaşayış şekli, farklı kültüre entegrasyon sorunları, sosyal
desteğin sınırlılığı, maddi problemler, zorlu çalışma şartları kişilerin psiko-sosyal
sorunlarını arttırmaktadır. Göçmen kadın bireylerin karşılaştıkları sosyo-ekonomik
güçlükler, onların sağlık hizmetlerine erişim ve ruhsal yardımlardan kıyasla az
faydalanmalarına sebeptir. Kadınlar bireylerin psikolojilerinin düzelmesi için hayat
şekillerinin, göğüsledikleri güçlüklerle başa çıkma seviyelerinin sağlık uzmanları
tarafından ele alınması önem teşkil etmektedir.
Göçmenlerin bir topluma uyumlarının gerçekleşmesinin daha kolay hale getirmek için
dil eğitimleri, sosyo-ekonomik seviyelerini kuvvetlendirmek adına iş olanakları
desteklenmeli, sağlık hizmetlerine erişim sağlamaları kolaylaştırılmalıdır. Sosyal ve
ruhsal açıdan desteklenen kadınların mevcut problemlerle daha iyi baş edebileceği, yeni
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problemlerin oluşmasının engelleneceği ve böylelikle içinde yer aldıkları topluma
psiko-sosyal olarak daha iyi uyum gösterecekleri ön görülmektedir.
Kadınların bazıları göç olgusuna faal olarak dâhil olduklarında bazıları ise kendileri göç
etmese de eşleri göç ettiğinde göç sürecinden etkilenmektedir. Bu yönden erkeklerin
baskın olduğu göç hareketlerinde, göç sürecinde kendi ülkelerinde kalan kadınları da
göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Sarsıntılar ve şiddet tecrübeleri, kadının hem göçe yönlenmesine, hem de göç sırasında
sakınılan bir tehlike olarak büyük problem yaratmaktadır. Kadınlar, köken ülkelerinde
şiddet deneyimlerinden sonra psikolojik ve sosyal olarak hiçbir yardım alamamaktadır.
Tam aksine toplumdan dışlanmakta sanki suçlu muamelesi görmektedirler. Bu durum,
köken ülkelerindeki ataerkil düzen ve anlayışın bir ürünü olarak değerlendirilebilir.
Kadınların tecrübeleri şiddet türleri gibi görünüyor olsa da, şiddeti oluşturan ve devam
ettiren politik ve toplumsal nedenler göz önünde almadan anlamak mümkün değildir.
Bu toplumsal nedenler, kadın tecrübesini pozitif bir şekilde kavramsallaştırma ve
sonrasında bu şartlarla mücadele için önem taşımaktadır.
Sığınmacı kadınların kendilerini organize etmelerine önderlik etmek gerekmektedir.
Kendilerine destek için birçok sosyal grupla ulusal ve uluslararası ilişki kurmalarını
sağlama açısından feminist hizmetin uygun olduğu düşünülebilir.
İranlı sığınmacı ve mülteci kadınların büyük bir bölümü Tahran’dan Türkiye’ye
gelmiştir. Mültecilerin çoğunluğu ise Ankara’da yaşamaktadır. Yaş dağılımı olarak
daha çok genç nüfus görülmektedir. Gelen mültecilerin çok büyük bir bölümü yasal
yollarla gelmişlerdir. Aynı zamanda ülkeye gelme nedenlerinden en önemlisinin de
Türkiye’de tanıdıklarının olması temel sebep olarak belirtilmiştir. İranlı kadınların
Türkiye’de karşılaştıkları en büyük problemlerden bir tanesi ise çalıştıkları işlerde
emeklerinin karşılığını alamamalarıdır. Türkiye’de yaşayan İranlı kadınların kaygı
seviyelerinin en yüksek olduğu şehir Ankara iken en düşük olduğu şehir Uşak olarak
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belirlenmiştir. Acil ve kronik hastalığı bulunan kadınların kaygı seviyelerinin yüksek
olduğu görülmektedir. Eğitim seviyeleri ile kaygı seviyeleri arasında istatistiksel bir
anlamlılık bulunmamaktadır. Bu durumda ise eğitimin kaygı seviyesi üzerinde
doğrudan bir ilişkisinin olmadığı açıkça görülmektedir.
Çalışmamızda Türkiye’de İranlı göçmen kadınların bulunduğu beş ilimiz
seçilmiştir. Ankara, Denizli, Eskişehir, Kayseri, Uşak İranlı göçmen kadınların yaşadığı
beş önemli ilimizdir. Ankara’nın uygun bir kent ve diplomatik ilişkilerin kolay
erişilebilir durumda olması İranlı kadın mültecilerin en yoğun ikamet ettiği şehir
olmasına neden olmuştur. Denizli ve Kayseri ise bulunabilecek iş imkânları ve
büyükşehirlere göre yaşam maliyetinin daha düşük olmasından dolayı İranlı
göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı kentlerden olmasına imkân vermiştir. Uşak ve
Eskişehir, yine ulaşım ve erişim kolaylığından dolayı seçilmiş illerdendir. İranlı kadın
göçmenlerin sorulara verdikleri cevapların içinde bulundukları dünyayı yansıttığını
kabul ederek hareket ettiğimizde yaşadıkları kaygı bozukluklarının çoğunun asıl
sebebinin belirsizlik olduğu, gelecek kaygısına dayandığı ve hatta Türkiye’yi bir geçiş
noktası olarak kabul ettiklerinden dolayı 3. bir ülkede tanıdığı olmayanların bu kaygıları
daha yoğun yaşadığı sonucuna ulaşılabilmektedir.
Göçmenlik başlı başına bir problemdir ve bir problem karşısında geçici de olsa
çözümler üretilmesi hem göç halindeki insan için hem de göç ettiği ülkedeki insanların
yaşam düzenlerinin korunması açısından önemlidir. Güvenlik, sağlık, iş imkânları,
eğitim, bilgiye ulaşabilme her biri ayrı toplumsal sonuçlar doğuracak öğelerdir.
Toplumsal cinsiyet anlamında özellikle ailesinden ayrı göç etmek zorunda kalan
kadınlar ya da aile baskısı ile göç eden kadınlar göç ettikleri ülkelerde sahip oldukları
hak ve hukukları iyi bilmelidir. Bu nedenle, bir kadın göçmene göçmenlik bürosu
tarafından yaşam haklarının dışında bir kadın olarak sahip olduğu haklar ve hak ihlalleri
durumunda ulaşabileceği telefon ve adreslerin olduğu bir bilgi kitapçığının verilmesi
çok önemlidir. Ayrıca kayıt dışı, yasal yollardan ülkeye giriş yapmamış kadın
göçmenler kendilerini her an sınır dışı edilebilecek durumda görmelerinden doğan
kaygıdan dolayı yaşadıkları travmaları kolay atlatamayacak ve aynı zamanda kaçaklık
durumlarından dolayı da ne yapmaları bilgisine erişemeyeceklerdir.
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Hukuksal çerçevede maalesef tam yerini bulamayan bu kavramlar; göçmen,
kaçak, mülteci, iltica vs. tanımlamalarında ki eksikliklerden dolayı göç alan ülke
vatandaşları tarafından da göç eden kişiler tarafından da göçmenlik olgusu sadece bir
nüfus hareketi olarak tanımlanmaktadır. Oysaki bu bir insan hakkıdır. Evrensel İnsan
Hakları Beyannamesi’nde iltica için bir tanımlama var iken gerçekte sadece insan
olduğu için sahip olması gerektiği haklara sahip olmayan, insan haklarının sadece
sınırlarla ilişkili olduğu yaşanan deneyimler ve karşılaşılan güçlüklerden kolayca
anlaşılmaktadır. İnsanların seyahat özgürlüğünden hareketle vatandaşlık hakkı değil
insan hakkı kavramının benimsenmesi çok daha anlamlı olacaktır.
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EKLER
EK 1: GÖNÜLLÜ KATILIM FORMU (TÜRKÇE)
Sayın Katılımcı,
Bu yüksek lisans tezi araştırması, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi
Doç. Dr. Reyhan Atasü Topçuoğlu danışmanlığında, yüksek lisans öğrencisi Aytak Namdar
tarafından yürütülmektedir. Bu araştırmanın amacı, İranlı kadın mültecilerin kaygı düzeylerini
tespit etmek ve kaygı düzeylerini etkileyebilecek bazı faktörleri ortaya çıkartmaktır. Bu
çalışmanın katılımcılarını İranlı mülteci ve sığınmacı kadınlar oluşturmaktadır.
“Türkiye’de Yaşayan İranlı Sığınmacı ve Mülteci Kadınlarda Kaygı Düzeyi ve Kaygıyı
Etkileyen Faktörler” isimli bu araştırmaya katılmayı onayladığınız takdirde, 15.09.20715.11.2018 tarihleri arasında araştırmanın katılımcısı olacaksınız. Araştırma ekibince size
bilgisi iletilecek olan görüşmelere önceden belirlenen takvim doğrultusunda katılmanız
istenecektir. Çalışma süresince ve sonrasında kimlik bilgileriniz danışman ve araştırmacı
dışındaki hiç kimseyle izniniz dışında paylaşılmayacaktır. Bu çalışma kapsamında elde edilecek
olan bilimsel bilgiler sadece araştırmacılar tarafından yapılan bilimsel yayınlarda, sunumlarda
ve eğitim amaçlı çevrimiçi bir ortamda paylaşılacaktır. Toplanan veriler isminiz silinerek,
bilgisayarda şifreli bir dosyada tutulacaktır.
Bu çalışmaya katılım gönüllük esasına dayalıdır. Uygulamada yer alan hiçbir aşama kişisel
rahatsızlık verecek nitelikte değildir. Ancak herhangi bir nedenden ötürü kendinizi rahatsız
hissederseniz, uygulamaları nedenini açıklamaksızın yarıda bırakıp araştırmadan çıkmakta
serbestsiniz. Böyle bir durumda vermiş olduğunuz bilgilerin araştırmacı tarafından kullanılması
ancak sizin onayınızla mümkün olacaktır. Onay vermeden önce sormak istediğiniz herhangi bir
soru varsa araştırmacıya sorabilir ve bilgi alabilirsiniz. Bu çalışmaya katıldığınız için şimdiden
teşekkür ederim. Çalışma hakkında daha fazla bilgi almak ve yanıtlanmasını istediğiniz
sorularınız için araştırmayı yürüten Aytak Namdar ile Aytek.namdar@gmail.com adresinden eposta ile iletişim kurabilirsiniz. Katkılarınız için teşekkürlerimizi sunarız.
Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılıyorum ve istediğim zaman yarıda kesip
çıkabileceğimi biliyorum. Bu araştırma kapsamında yapılacak olan görüşmelerde yer
alacağımı biliyorum. Verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlı yayımlarda kullanılmasını kabul
ediyorum. Çalışma süresince ses kaydı alınacağını biliyorum. Ses kayıtlarından elde edilecek
verilerin bilimsel makaleler, akademik sunumlar ve çevrimiçi bir eğitim ortamı dışında
kesinlikle kullanılmayacağını biliyorum ve kabul ediyorum.
Katılımcı:

Araştırmacı:

Adı, soyadı:

Adı, soyadı:

Adres :

Adres :

Tel:

Tel:

e-posta:

İmza:

İmza:
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EK 2: DEMOGRAFİK BİLGİLER (TÜRKÇE)

•
•

Anket No:……………..
Yaşınız: ( )

•

Medeni durumunuz: Bekâr ( )

•

Çocuğunuz var mı?: Evet( ) Hayır( )

•

Var ise kaç tane? ( ……..)

•

Eğitim durumunuz: Okuma yazmam yok ( ) İlkokul ( ) Ortaokul ( ) lise ( ) lisans( )

Evli ( ) Boşanmış ( ) Diğer ( )

Yüksek lisans ( ) Doktora( )
•

İran’da yaşadığınız Şehir : (…………….)

•

Türkiye’ye de ki Yasal Statünüz: Yasal ( ) Yasal Dışı ( )

•

Ne kadar süredir Türkiye’desiniz?: 6 aydan az ( ) 6-12 ay ( ) 12-18( ) 18-24 ( ) 24+

•

Türkiye’de tanıdığınız biri var mı?: Evet( ) Hayır ( )

•

Tanıdığınız biri var ise size ekonomik olarak yardım ediyor mu?: Evet ( ) Hayır ( )

•

Tanıdığınız biri var ise size sosyal destek olarak yardım ediyor mu?: Evet ( ) Hayır ( )

•

Kayıt durumunuz nedir?: Yeni kayıt oldum ( ) Kimliğim var ( ) BM kabullüğüm
vardır ( ) Dosyam üçüncü ülkeye sunulmuş ( )

•

İran’da birinci derece akrabanız: Var ( ) Yok ( )

•

Eğer var ise buraya getirmeyi: Düşünüyorum ( ) Düşünmüyorum ( )

•

Kendi ülkemden tehdit: Alıyorum ( ) Almıyorum ( )

•

Türkiye’de tehdit alıyor musunuz?: Alıyordum ( ) Alıyorum ( ) Almadım ( )

•

Türkiye’de kalıcı olarak kalmayı düşünüyor musunuz?: Evet ( ) Hayır( )

•

Üçüncü ülkede (Avrupa, Amerika, Avusturalya, Kanada) birinci derece akrabanız :
Var ( ) Yok( )

•

Varsa onlarla birleşmeyi : İstiyorum ( ) İstemiyorum ( )

•

Türkiye’de eğitimime: Devam ediyorum ( )

•

Türkiye’de, ücretsiz Türkçe dil kurslarından: Yararlanıyorum ( ) Yararlanmıyorum ( )

•

Türkiye’de özel kurum ve kuruluşlardan ekonomik olarak yardım: Alıyorum( )

Etmiyorum ( )

Almıyorum( )
•

Türkiye’de özel kurum ve kuruluşlardan sosyal danışmanlık yardım: Alıyorum( )
Almıyorum ( )

•

İran’dan maddi destek kaynağım: Vardır ( ) Yoktur( )

•

Acil veya düzenli tedavi gerektirecek sağlık problemim: Var ( ) Yok ( )
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•

Ailemde acil veya düzenli tedavi gerektirecek hastalık durumu olan birey:
Var ( )

•

Yok ( )

Acil veya kronik hastalığınız varsa sağlık hizmetlerine erişebiliyor musunuz?
Evet ( ) Hayır ( )

•

157 hattını biliyor musunuz? Evet ( )

Hayır ( )

•

Kadın sığınma evleri hakkında bilginiz var mı? Evet ( ) Hayır ( )

•

Türkiye’de kurum ve kuruluşlarda veya hastanelerde Farsça tercümana erişim
sorununuz var mı? Evet ( ) Hayır ( )

•

Türkiye’de çalışıyor musunuz? Evet ( ) Hayır ( )

•

Çalıştığınız kurumda günde kaç saat çalışıyorsunuz? (…….)

•

Sigortanız veya çalışma izniniz var mı? Evet ( ) Hayır ( )

•

Çalışmamanızın karşılığın alıyor musunuz? Evet ( ) Hayır ( )

•

Psikoloji veya psikiyatri yardımı alıyor musunuz? (alıyordum): Evet ( ) Hayır ( )

•

Sizce Türkiye’de hangi kolaylaştırıcı mekanizmalar olsaydı sığınmacı veya mülteci
durumunuz daha kolay olurdu? (………………………………………………….)
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EK 3:BECK ANKSİYETE TESTİ (TÜRKÇE)
Aşağıda, insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler
verilmiştir.
Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DÂHİL
SON BİR (1) HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini yandakine uygun yere (x) işareti
koyarak belirleyiniz

Hiç
Bedeninizin
herhangi bir
yerinde uyuşma
veya
karıncalanma
Bedeninizde
sıcaklık hissi
Bacaklarda
halsizlik,
titreme
Gevşeyememe
Çok kötü şeyler
olacak korkusu
Baş dönmesi
veya sersemlik
Kalp çarpıntısı
Dengeyi
kaybetme
korkusu
Dehşete
kapılma
Sinirlilik
Boğuluyormuş
gibi olma
duygusu
Ellerde titreme
Titreklik,
huzursuzluk

Hafif

Orta

Ciddi
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Kontrolü
kaybetme
korkusu
Nefes almada
güçlük
Ölüm korkusu
Korku içinde
olma hissi
Midede
hazımsızlık ya
da rahatsızlık
hissi
Baygınlık hissi
Yüz kızarması
Terleme
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)EK 4: GÖNÜLLÜ KATILIM FORMU (FARSÇA

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﺎﺟﺖ ﺗﭙﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ رﯾﺤﺎن آﺗﺎﺳﻮ ﺗﻮﭘﭽﻮ اوﻏﻠﻮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮی
اﯾﻦ رﺷﺘﮫ آی ﺗﮏ ﻧﺎﻣﺪار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب در زﻧﺎن ﭘﻨﺎھﺠﻮ و ﭘﻨﺎھﻨﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺟﮭﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ" ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﭘﻨﺎھﻨﺪه و ﭘﻨﺎھﺠﻮی ﺳﺎﮐﻦ ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن" را اﻋﻼم ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  2017/09/15ﺗﺎ 2017/11/15
ﺟﺰء ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد  .در راﺳﺘﺎی ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اطﻼﻋﺎت ﮐﯿﻤﻠﯿﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺳﻮم
دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اطﻼﻋﺎت ﮐﯿﻤﻠﯿﮏ ﺷﻤﺎ ﭘﺎک و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت رﻣﺰﮔﺬاری در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻀﻮر داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﮫ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﮫ از ﻣﻨﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ
طﻮری طﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ آراﻣﺶ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در اﺳﻨﺎی اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ
ھﺮ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺼﺮاف از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﺸﺮﯾﺢ دﻟﯿﻞ ﺧﻮد از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻘﻖ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺳﻮال ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﮭﺎ را ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم .در
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آدرس اﯾﻤﯿﻞ  aytek.namdar@gmail.comارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت
اﻧﺼﺮاف ﺑﺪھﻢ .از ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﮫ اطﻼع دﻗﯿﻖ دارم و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

:ﺗﺎرﯾﺦ

:ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه:
:اﺳﻢ و ﻓﺎﻣﯿﻞ:

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﻢ و ﻓﺎﻣﯿﻞ

:آدرس:

ﺗﻠﻔﻦ

:ﺗﻠﻔﻦ:

اﯾﻤﯿﻞ

:اﻣﻀﺎ:

اﻣﻀﺎ
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)EK 5: DEMOGRAFİK BİLGİLER (FARSÇA
ﺳن )(.......

در ﮐدام ﺷﮭر اﯾران اﻗﺎﻣت داﺷﺗﯾد؟ )(..............

وﺿﻌﯾت ﺗﺎھل  :ﻣﺟرد) ( ﻣﺗﺎھل) (

ﻣطﻠﻘﮫ) (

ﺳﺎﯾر ) (

ﺗﻌداد ﻓرزﻧدان ) (
ﻣﯾزان ﺗﺣﺻﯾﻼت  :ﺑﯽ ﺳواد ) ( اﺑﺗداﯾﯽ ) (
دﮐﺗرا) (
ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس) (
) ( ﻟﯾﺳﺎﻧس ) (
ﻧﺣوه ورود ﺑﮫ ﮐﺷور ﺗرﮐﯾﮫ :

ﻗﺎﻧوﻧﯽ) (

راھﻧﻣﺎﯾﯽ ) (
ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ) (

ﻣدت زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن در ﮐﺷور ﺗرﮐﯾﮫ  :ﮐﻣﺗر از  6ﻣﺎه) (
ﺑﯾن  18ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل) (

دﺑﯾرﺳﺗﺎن ) (

دﯾﭘﻠم ) (

ﻓوق دﯾﭘﻠم

ﺑﯾن ﯾﮑﺳﺎل ﺗﺎ  18ﻣﺎه) (

ﺑﯾن  6ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺳﺎل ) (

ﺑﯾﺷﺗر از دو ﺳﺎل) (

آﯾﺎ ﻓﺎﻣﯾل ،دوﺳت ﯾﺎ آﺷﻧﺎﯾﯽ در ﮐﺷور ﺗرﮐﯾﮫ دارﯾد؟ ﺑﻠﮫ) (

ﺧﯾر) (
ﺧﯾر) (

اﮔر ﻓﺎﻣﯾل ،دوﺳت ﯾﺎ آﺷﻧﺎﯾﯽ در ﮐﺷور ﺗرﮐﯾﮫ دارﯾد  ،آﯾﺎ از ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﺑﻠﮫ) (
اﮔر ﻓﺎﻣﯾل ،دوﺳت ﯾﺎ آﺷﻧﺎﯾﯽ در ﮐﺷور ﺗرﮐﯾﮫ دارﯾد  ،آﯾﺎ از ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻌﻧوی ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﺑﻠﮫ ) (
وﺿﻌﯾت ﭘروﻧده ﺗﺎن  :ﺗﺎزه در ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده ام ) (
ﻗﺑوﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را دارم ) (

ﺧﯾر) (

از اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﺷﮭرم ﮐﯾﻣﻠﯾﮏ دارم) (

ﭘروﻧده ام ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺷور ﺳوم اراﺋﮫ ﺷده اﺳت ) (

ﻗﺑل از آﻣدن ﺑﮫ ﮐﺷور ﺗرﮐﯾﮫ ،در داﺧل ﮐﺷور ﺧودم ﺗﮭدﯾد  :درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐردم) (
در ﮐﺷور ﺗرﮐﯾﮫ ﺗﮭدﯾد  :درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐردم) (
آﯾﺎ ﻗﺻد اﻗﺎﻣت داﺋﻣﯽ در ﮐﺷور ﺗرﮐﯾﮫ را دارﯾد؟

درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧم ) (
ﺑﻠﮫ) (

درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﮐردم) (

درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده ام) (

ﺧﯾر) (

آﯾﺎ ﻓﺎﻣﯾل درﺟﮫ ﯾﮏ )ﭘدر -ﻣﺎدر -ﺧواھر -ﺑرادر -ﻓرزﻧد( در اﯾران دارﯾد؟

ﺑﻠﮫ ) (

ﺧﯾر) (

در ﺻورت داﺷﺗن ﻓﺎﻣﯾل درﺟﮫ ﯾﮏ )ﭘدر -ﻣﺎدر -ﺧواھر -ﺑرادر -ﻓرزﻧد( در اﯾران ،آﯾﺎ ﻗﺻد آﻣدن ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﮫ را
ﺧﯾر) (
دارﻧد؟ ﺑﻠﮫ ) (
آﯾﺎ ﻓﺎﻣﯾل درﺟﮫ ﯾﮏ )ﭘدر -ﻣﺎدر -ﺧواھر -ﺑرادر -ﻓرزﻧد( ،در ﮐﺷور ﺳوم )اروﭘﺎ ،آﻣرﯾﮑﺎ ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و(...
ﺧﯾر) (
دارﯾد؟ ﺑﻠﮫ ) (
در ﺻورت داﺷﺗن ﻓﺎﻣﯾل درﺟﮫ ﯾﮏ )ﭘدر -ﻣﺎدر -ﺧواھر -ﺑرادر -ﻓرزﻧد( ،در ﮐﺷور ﺳوم )اروﭘﺎ ،آﻣرﯾﮑﺎ،
ﺧﯾر) (
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و ،(...آﯾﺎ ﻗﺻد رﻓﺗن ﺑﮫ ﭘﯾش آﻧﮭﺎ را دارﯾد؟ ﺑﻠﮫ) (
ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود در ﮐﺷور ﺗرﮐﯾﮫ  :اداﻣﮫ ﻣﯽ دھم) (
از ﮐﻼس ھﺎی راﯾﮕﺎن آﻣوزش زﺑﺎن ﺗرﮐﯽ  :اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧم) (

اداﻣﮫ ﻧﻣﯽ دھم) (
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧم) (

از ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎدی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ در ﺗرﮐﯾﮫ  :اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧم) (

اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧم) (
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از ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﻌﻧوی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ در ﺗرﮐﯾﮫ  :اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧم) (
ﻣﻧﺑﻊ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾران :دارم) (

اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐﻧم) (

ﻧدارم) (
ﻧدارم) (

ﺑﯾﻣﺎری اورژاﻧﺳﯽ و ﻣزﻣن  :دارم) (

ﻧدارم) (

در ﺧﺎﻧواده ام ﺑﯾﻣﺎری اورژاﻧﺳﯽ و ﻣزﻣن  :دارم ) (

در ﺻورت داﺷﺗن ﺑﯾﻣﺎری اورژاﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﻣزﻣن ،آﯾﺎ از ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرﯾد؟ ﺑﻠﮫ) (
از ﺧط ﺗﻠﻔن  :157اطﻼع دارم) (

اطﻼع ﻧدارم) (

ﺧﯾر) (

ھرﮔز در اﯾن ﻣورد ﻧﺷﻧﯾده ام) (

آﯾﺎ از وﺟود ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻣن ﺑرای زﻧﺎن اطﻼع دارﯾد؟ ﺑﻠﮫ ) (

ﺧﯾر) (

در ادارات ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺗرﮐﯾﮫ ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑل ﻧداﺷﺗن ﻣﺗرﺟم ﻓﺎرﺳﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷده اﯾد؟ ﺑﻠﮫ ) (
آﯾﺎ در ﮐﺷور ﺗرﮐﯾﮫ ﺷﺎﻏل ھﺳﺗﯾد؟

ﺑﻠﮫ ) (

ﺧﯾر) (

ﺧﯾر) (

در ﺻورت اﺷﺗﻐﺎل ،ﭼﻧد ﺳﺎﻋت در روز ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد(...........) :
آﯾﺎ ﺑﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ و ﯾﺎ اﺟﺎزه ﮐﺎر دارﯾد؟ ﺑﻠﮫ) (
آﯾﺎ دﺳﺗﻣزدﺗﺎن ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺳت؟ ﺑﻠﮫ) (

ﺧﯾر) (
ﺧﯾر) (

آﯾﺎ ﮐﻣﮏ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ )ﻣﺷﺎوره( و ﯾﺎ رواﻧﭘزﺷﮑﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ ﺑﻠﮫ) (

ﺧﯾر) (

ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ،در ﺻورت دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﮐدام ﮐﻣﮑﮭﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺳﺧﺗﯽ ھﺎی دوره ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ و ﯾﺎ
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺧود را در ﺗرﮐﯾﮫ راﺣﺗﺗر ﺳﭘری ﮐﻧﯾد؟
).(.....................................................................................................................................
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)EK 6: BECK ANKSİYETE TESTİ (FARSÇA

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ اﺿﻄﺮاب )(BAI
ﻟﻄﻔﺎ ھﺮ ﻋﺒﺎرت را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ در ﺧﻼل ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوزﭼﻘﺪر از آن ﻋﻼﻣﺖ در رﻧﺞ ﺑﻮده اﯾﺪ .ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮﺑﺪر در ﺳﺘﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎ

.1ﮐﺮﺧﯽ و ﮔﺰﮔﺰ ﺷﺪن
.2اﺣﺴﺎس داغ )ﮔﺮﻣﺎ(
.3ﻟﺮزش در ﭘﺎھﺎ
.4ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در آراﻣﺶ
.5ﺗﺮس از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﮫ
ﺑﺪ
.6ﺳﺮﮔﯿﺠﮫ و ﻣﻨﮕﯽ
.7ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﻧﻔﺲ
ﻧﻔﺲ زدن
.8ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺑﯽ
ﺛﺒﺎت
.9وﺣﺸﺖ زده
.10ﻋﺼﺒﯽ
.11اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ
.12ﻟﺮزش دﺳﺖ
.13ﻟﺮزش ﺑﺪن
.14ﺗﺮس از دﺳﺖ
دادن ﮐﻨﺘﺮل
.15ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻔﺲ
ﮐﺸﯿﺪن
.16ﺗﺮس از ﻣﺮدن
.17ﺗﺮﺳﯿﺪه)ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﺮس(
.18ﺳﻮءھﺎﺿﻤﮫ و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﺷﮑﻢ
.19ﻏﺶ ﮐﺮدن
.20ﺳﺮخ ﺷﺪن
ﺻﻮرت
.21ﻋﺮق ﮐﺮدن)ﻧﮫ در
اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ(

اﺻﻼ

ﺧﻔﯿﻒ)زﯾﺎد
ﻧﺎراﺣﺘﻢ
)ﻧﮑﺮده اﺳﺖ

ﻣﺘﻮﺳﻂ)ﺧﯿﻠﯽ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﺑﻮداﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ
)ﮐﺮدم

ﺷﺪﯾﺪ)ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آن
را ﺗﺤﻤﻞ
)ﮐﻨﻢ
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