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Bütün dünya hareket halinde… Asya’da, Afrika’da, Latin Amerika’da, 
Avrupa’da ve pek tabii, insana dair pek çok şeyin oldukça yüksek hızda 
seyrettiği Ortadoğu’da… İnsanı ve insan tarihini sürekli yer değiştirme 
olmadan anlamak zor, biliyoruz, fakat bu kez olanlar, daha öncekilere 
benzemiyor. Dünyanın döngüsü, üstündeki bütün varlıkları ve canlıları 
da bir harekete, değişmeye ve dönüşmeye zorlar ve böyle de olageldi. Fa-
kat insanın uygarlık durumuyla beraber, artık mevsimsel ve döngüsel yer 
değiştirmesi yerine göç, daha kitlesel, belirli zaman ve çağlarda yönleri, 
bilinçli hedefleri olan, kültüre dair etkili bir olgu olarak irili ufaklı, ileri, 
geri bütün toplumların sürekli deneyimlediği, en belirleyici güce sahip 
toplumsallık durumlarından biri oldu. Bugün dünyada, göçten söz ede-
meyeceğimiz, göçün bir biçimde şekillendirmediği hiçbir toplum ve sos-
yal hayat kesiti yok. Aslında herkes, birey ya da kitle halinde, mutlaka bir 
yerlerden bir yerlere doğru göç ediyor, göç etmek yahut yaşadığı yerleri 
terk etmek zorunda bırakılıyor ve terk ediyor. Her terk ya da geride bı-
rakma, aynı zamanda, yeni yerler, kültürler, ülkeler, toplumlar veya kent-
lerle karşılaşmayı barındırır kendisinde. New York şehrinin kurulmasın-
da öncü rol oynayan Amsterdamlı tüccarların, yeni geldikleri “yeni” bir 
dünya dururken, aynı zamanda geride kalan veya bırakılan bir dünya da 
yerinde duruyordu. Onları, New York sularına doğru iten, onlarla birlikte 
yaşayan ve daha birkaç kuşak daha onlarla var olup dönüşecek olan kim-
likten yeme içmeye, kuracakları ve yaşayacakları mahallelerden aidiyete 
kadar, geride kalanlardan ya da bırakılanlardan sahip oldukları her şey 
peşlerini bırakmayacak(tı). Çünkü göç eden her canlı gibi insan da göç 
sürecini kendini var etmenin bir yolu olarak görse de sonuçta, her birey 
belli birtakım değerlere sahip bir varlık olarak göç yollarına koyulur. Göç, 
büyük, uzun ve bitmez bir yoldur herkes için. Göç edenler, sadece kendi-
lerini ve ailelerini değil, geride bıraktıklarını da geride kalanları da bera-
berlerinde götürürler aslında, bir duygu, bir kültür ve sürekli yinelenen 
bitmez anılar olarak. Çünkü insan ancak böyle var olabiliyor ya da insan 
olarak kalabiliyor. Beraber götürülenler vardıkları yerde, tıpkı göç eden 
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gibi, bazen değişime direnir, göçmenle birlikte değişir ama her şeye rağ-
men bir anlatı, bir toplumsal pratik şeklinde mutlaka durum veya değerin 
içine zerk edilmiş olarak bir süre kalır ve sönümlenir fakat göç ettiği yeri 
ve kendini de değiştirmiş olarak!1

Onun için göç ve göçmenler olmadan kentleri ve uygarlığı anlamamız 
imkânsızdır. Uygarlığın, göç ve göçmenle biçimlenen uzun hikâyesi bir 
tarafa, kente dair hemen bütün çalışmalarda, kenti diğer yerleşimlerden 
ayıran, sürekli ve kurumsal yabancıların yani göçmenlerin sürekli varlığı-
nın önemi vurgulanır. Kentler, göçmen ya da yabancı, kısa veya uzun sü-
reli, günlük yahut mevsimsel, her ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, 
göçmenleri olmasa bugünkü uygarlık düzeyinin olmayacağı aşikâr. Zira 
uygarlığın ve insana dair olan her şeyin bu denli hızlanması ve ilerlemesi-
nin kentlerin varlığı ve yükselişiyle refleksif bağlantısı nettir. Ne kadar çok 
kentler büyüdüyse, aynı anlam ve süreçler olarak insan uygarlığı ‘ilerle-
di’, hızlandı. 

Diğer taraftan, modern zamanların on altıncı yüzyıldan itibaren farklı 
bir göç ve göçmen olgusuna da şekil verdiği söylenebilir. Zira yeni keşif-
ler, eski dünyaya ait pek çok şeyi değiştirirken, yeni keşfedilen ve yeni 
teknolojilerle ulaşılan kıtalarda kentler kuruldu ve eski dünyaya ait ne 
varsa buraya da taşındı. Böylece modern zamanlar, dünyanın göç edilme-
miş hiçbir köşesinin kalmaması sonucunu doğurdu. Artık dünyada bütün 
göçler ve insan hareketleri, birbiriyle bağlantılı siyasi, ekonomik, doğal ve 
kültürel süreçlerin ürünü ve bu süreçlerle şekilleniyor. 

Yine modern ulus-devletlerin yükselişiyle birlikte, türlü siyasi baskı, 
yoksulluk, etnik temizlik, soykırım, savaş ve şiddet gibi onlarca nedenden 
dolayı, milyonlarca insan yaşadıkları yeri terke zorlandı, bütün dünyada 
giderek artan bir mülteci olgusu da doğdu. Günümüzde artık, göç, göç-
men, mülteci, iltica, sığınma gibi pek çok kavram beraber telaffuz edil-
mekte; çünkü bunları ortaya çıkaran süreçler son derece girift ilişkilerle 
birbirine bağlı. İki dünya savaşı ve yüzlerce yerel ya da bölgesel savaşın 
acımasız yüzü, en çok ve ilk önce çocuk ve kadınlara şiddet ve vahşet 
yüzlerini göstererek, bugüne kadar yaklaşık iki yüz yıl içinde sayıları 
yüz milyonları bulan insanları göçe zorladı. Nitekim Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre, 2020 yılının sonuna 
geldiğimizde, düzenli, bireysel ve nispeten hesaplanmış göçler bir yana, 

1 Göçle ve kültürle ilgili zihin açıcı şu iki sıra dışı esere bakılabilir. Laurent Vidal, Maza-
gao: Şehirler de Göçer – Fas’tan Brezilya’ya (1769-1783), N. Demirtaş (Çev.), 2010, İstanbul: 
İş Bankası Yayınları ve Serge Gruzinski, Orada Saat Kaç? Ö. Doğan (Çev.), 2010, Ankara: 
Doğu Batı Yayınları. 
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bugün dünya üzerinde, Antarktika hariç, şiddet ve mülteci olgusunun ol-
madığı hiçbir yer yok. Yine, UNHCR’ın verdiği rakamlara göre, bugün 
dünya üzerinde 79,5 milyon insan mülteci konumunda. Bu, dünyadaki 
her 103 kişiden birinin mülteci olduğu ya da dünyanın herhangi bir ye-
rinde herhangi bir ülkesinden sığınma talep ettiği anlamına geliyor. Dün-
yadaki mültecilerin % 85’ine gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler ev 
sahipliği yapıyor ve bu görüntü de aslında, göç ve iltica meselesinin ana 
kaynaklarından birisini bize net biçimde göstermektedir. Bu arada, son 
yıllarda Türkiye’nin, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke 
olduğunu da eklemek gerekiyor. 

Göç ve göçmenliğin ilticayla iç içe geçtiği günümüz dünyasında, bu-
nunla karşılaşmayan toplum veya ülke de yok gibi. Artık, dünyanın her-
hangi bir yerinde, sadece insana özgü olan değil, dünyaya, diğer canlılara 
dair her bir olayın (da) bütün toplumları, ülkeleri veya insanlığı ve dünya-
yı etkilediğini söylemek gerekiyor. Bunun için 2019’un sonlarında Çin’de 
ortaya çıkan salgının, son bir yıldır bütün dünyayı nasıl şekillendirdiğine 
bakmak yeterli olsa gerek. 

Türkiye de fiziki konumu, tarihsel geçmişi ve her dönem çok hareketli 
beşerî bir coğrafyada bulunuyor olmasından dolayı, çok canlı, devingen 
ve uzun bir göç, göçmenlik ve mülteci hikâyesine sahip. Bugün Türkiye 
veya Anadolu’da, çok fazla gerilere gitmeden, her hanenin, en az birkaç 
göç veya göçmenlik hikâyesi bulunuyor. Hal böyle olunca, Türkiye, son 
iki yüz yıldır, göç alan, göç veren, iltica edilen ve mülteciliğe dair pek çok 
olayın deneyimlendiği bir ülke ve toplum. Yirminci yüzyılın ilk yarısın-
daki büyük göçler, katliamlar, zorla yerinden etmeler, tedip ve tenkille, 
mübadeleler bir yana bırakılsa bile, 1950’lerden beri gerçekleşen kitlesel 
göç ve iltica dönemlerinin her biri, farklı sonuçları ve etkileri olan büyük 
toplumsal dönüşümleri tetikledi. Tarımda makineleşme ve köyden kente 
doğru büyük hareketi, 1960’larda Almanya’ya ve diğer Avrupa ülkeleri-
ne doğru başlayan işçi göçünü, 1980’lerde Ortadoğu ve Körfez ülkelerine 
gidenleri, 1980’lerin sonunda Bulgaristan’dan gelenleri, Kürt mültecileri, 
1990’lardaki köy boşaltma ve zorunlu göç süreçlerini, Afrika, Afganistan, 
İran ve Ortadoğu’dan Türkiye’ye yönelenleri ve en nihayetinde 2011’den 
sonra, (Türkiye’yle birlikte bütün dünyanın da) sosyo-ekonomik, sosyo-
politik ve sosyo-kültürel bütün yapısını temelinden sarsan Suriyeli sığın-
macıları deneyimleyen bir toplum ve ülke söz konusu olduğunda, göçün, 
göçmenliğin veya mülteciliğin gündelik hayattaki etkilerini, yansımaları-
nı ve sonuçlarını anlamak da önemli hususlar haline geliyor. En az bunun 
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kadar önemli, bir diğer nokta da Türkiye’den son elli ya da altmış yıldır 
yurt dışına giden göçmenlerin, neler yaşadıkları, oralara neler götürüp 
nasıl değiştiklerini, dönüştüklerini veya etkilendiklerini de anlamaktır. 
Dolayısıyla, bu ortak kitap, böyle bir süreci anlama ve bilme isteğinin ürü-
nü. Elinizdeki kitapta, ağırlıklı olarak Türkiye’de şehirlerin, göçün, göç-
menliğin ve mültecilerin ele alındığı yazılar olsa da Almanya gibi, Türki-
ye’deki göç olgusunun önemli mihenk taşı olduğu ülkelerdeki kentlere ve 
deneyimlere dair yazılar da içeriyor. Okuyucular, kitapta, Suriyeliler ve 
Gaziantep üzerine daha fazla sayıda yazı görecekler. Bunun temel sebep-
lerinden bazıları, söz konusu mültecilerin Türkiye’de nüfus olarak kala-
balık olmasının yanında, Gaziantep’in de dünyada ve Türkiye’de en fazla 
Suriyelinin bulunduğu kentlerin başında gelmesi ve göreceğiniz üzere, 
kitaba çok değerli katkılarda bulunan yazarların önemli bir bölümünün 
bu kentte yaşayıp, mevcut göçmen ve mülteci hayatlara tanık olmalarıdır. 

Bu minvalde kitaptaki yazılar hem güncel hem de Türkiye’nin ve dün-
yanın şahit olduğu göç ve mültecilik olgularının şehirlerdeki farklı görü-
nümleri üzerine odaklanmakta. 

İlk olarak, “Bekleme Odası”nda Göç Araştırması Yapmak başlıklı maka-
lede Sema Erder, göç araştırmalarının zaman içindeki gelişimi ve dönü-
şümünü, alana dair ortaya çıkan metodolojik perspektifleri, son derece 
anlaşılır ve zengin bir biçimde ortaya koyuyor.

Akabinde, Erol Yıldız, Kent Göçtür – Göç Rejiminden Çok Yurtlu Gündelik 
Pratiğe adlı makalesinde, göç çalışmalarının ve göç sosyolojisinin kuram-
sal-metodolojik yönlerine ve göç ile kent arasındaki ilişkilere son derece 
yararlı kuramsal açıklamalarla eğiliyor.

Türkiye’deki Suriyelileri Konuşurken başlıklı yazısında Mehmet Nuri Gül-
tekin, 2011’den günümüze kadar Türkiye’de Suriyeli mülteciler üzerinden 
daha da görünür olmaya başlayan birkaç başlığı ele alıyor. 

Kentin ‘Ötekileri’ olarak Sahra- Altı Afrikalı Göçmenler: Kumkapı Örneği 
başlıklı araştırma makalelerinde Emel Coşkun ve Özge Sarıalioğlu, İstan-
bul gibi bir dünya metropolünde, farklı bölgelerden gelen göçmenlerin 
hayatlarına, umutlarına ve dâhil oldukları ağlara ışık tutup, son derece 
çarpıcı tespitlerde bulunuyorlar.  

Kemal Vural Tarlan, Mülteciliğin Öteki Yüzü Çingeneler: Domlar ve Di-
ğerleri… başlıklı yazısında, göç ve mültecilik gibi en zor dönemlerde bile, 
toplumlarda var olan sınıfsal ve kültürel farklılıkların nasıl su yüzüne çık-
tığını, dışlanma ve yoksulluğun nasıl iç içe geçebildiğini betimliyor.

Bir Kentte Üç Suriyeli Kadının Gündelik Hayat Deneyimler adlı makale-
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sinde Nur İncetahtacı, Gaziantep’te yaşayan yaklaşık yarım milyon Suri-
yeliden, farklı sosyo-kültürel özelliklere sahip üç kadının yaşadıkları ve 
anlattıklarını merkeze koyup, büyük bir şehirdeki mülteci kadın olmak 
meselesine eğiliyor. 

Göçün Dönüştürdüğü Bir Kent Örneği: Trier başlıklı çalışmasında Yase-
min Ahi, bu kez Almanya’daki Trier’in göçle olan macerasını ve dönü-
şümünü ele alıyor. Ahi, göçe dair genel kavramsal tartışmalardan sonra 
Trier kenti örneğinden yola çıkarak, dönemlere göre şekillenen bir kente 
odaklanıyor.  

Emine Uçar İlbuğa da, Antalya’da Göçün Dişil Yüzü ve Göçmenlik Halleri 
başlıklı çalışmasında, bir başka kentteki kadın göçmenlerin deneyimleri 
üzerinde duruyor. Farklı özelliklere sahip kadınların, Antalya gibi hizmet 
sektörünün çok güçlü olduğu bir ilde yaşadıkları hayata, ulusal ve ulus-
ötesi ağlarına ışık tutuyor. 

Ümran Açıkgöz, Mekânın Suriyelileştirilmesi: Gaziantep’te Suriyeli Göçüy-
le Değişen Mekân Algısı, adlı makalesinde, Gaziantep’te yaşayan Suriyelile-
rin varlığıyla yaşanılan mekânların nasıl ve hangi saiklerle yeniden anlam 
kazandıklarına ya da anlamlandırıldıklarına odaklanıyor. 

Ayşen Utanır, Bir Etkileşim ve Ayrışma Aracı Olarak Yemek Kültürü baş-
lıklı yazısında, göçle birlikte yeniden şekillenen ve anlam kazanan yemek 
kültüründe, mutfağın ayırt edici ve bütün tatlarıyla “lezzetli” etkileşimle-
rini, kimlik inşa edici özelliklerini ele alıyor. 

Şenay Leyla Kuzu ve Meltem Karadağ, Göç Sürecinde Sivil Toplum Ku-
ruluşları: Gaziantep’te Suriyelilere Yönelik Faaliyet Yürüten STK’lar adlı çalış-
malarında, göç ve mültecilik süreçlerinde oldukça hayati rollere ve işlev-
lere sahip olan devlet-dışı örgütlenmeler olan STK’ların çalışanlarına daha 
yakından bakıyorlar. 

Öznenin Siyasal Kuruluşu ve ‘Ötekiliğin’ Kılcallığı: Gaziantep’te ‘Suriyeli’ 
Araba Plakası başlıklı çalışmasında Mustafa Doğanoğlu, gündelik hayat 
pratiklerinde göçmen ve mülteci olarak öznenin, bir kentte var olurken 
hangi sembol ve anlam kümeleriyle bir çeşit damgalanmaya tabi tutuldu-
ğunu, dikkat çekici ve önemli ayrıntılarla ele alıyor.  

Muhsin Soyudoğan, bir kentin veya mahallenin gündelik hayatındaki 
sıradan ve küçük etkileşimlerin izlerini sürerek, komşuluk, uyum, etkile-
şim, içerilme veya mesafenin nasıl inşa edildiğini, Suriyeliler ve Gaziantepli 
Komşuları Arasındaki Yemek Mübadelesi ve Toplumsal Mesafe başlıklı yazısın-
da, oldukça incelikli detaylara eğilerek, açıklıyor. 
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Bu kitabın fikir olarak ortaya çıkmasıyla gerçeğe dönüşmesi arasında 
epey uzun bir süre var. 2018’in sonlarında birlikte gerçekleştirilen bir atöl-
ye çalışmasından sonra Friedrich-Ebert-Stiftung’un (FES) böyle bir çalış-
ma için bizlere öneri getirmesinden hemen sonra pek çok kere toplantı-
lar yapıldı; farklı ülkelerde ve üniversitelerden yazarlarla irtibata geçildi. 
Bazı yazarlarımız, yazılarını çok önceden gönderip, kitabı merakla bekle-
meye başladılar. Zaman içinde pek çok sorun ve gecikmeye rağmen, niha-
yet FES’in büyük katkılarıyla elinizdeki çalışma mümkün olabildi. Burada 
öncelikle, bütün yazarlara, kitaba yaptıkları katkılar ve bütün gecikmeler 
karşısında gösterdikleri, sabır ve metanete minnettar olduğumuzu ifade 
etmek isteriz. Onların katkıları, sabırları ve biraz da ısrarcılıkları bu pro-
jeyi mümkün kıldı. 

Ayrıca Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye Temsilciliği’ne bu projeye ver-
dikleri destekten dolayı tüm yazarlarımız adına teşekkürü bir borç biliriz. 

Pek tabii, Nika Yayınevi’nin çok değerli çalışanlarına destek ve anlayış-
larından dolayı ayrıca teşekkür ederiz. 
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