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Sezai ÖZÇELİK1
Abstract: This article aims to make it possible to explain and understand the root causes of conflict in the Crimean Peninsula since the Crimean Tatars have returned their
homeland (Yeşil Ada). The analysis of the sources of the Crimean conflict requires to
investigate the history of the peninsula and especially the Soviet Genocide (Sürgün).
After focusing on the psycho-analytical and psycho-dynamics of the Crimean history,
the research uses one of the most important conflict resolution theory, the basic human needs (BHNs) theory, on the Crimean case. The 1994 Crimean Crisis with conflict
problems and issues of the Crimean Tatars are examined in this research. In conclusion, the Crimean conflict may be resolved by the application of the conflict management, resolution and transformation. Also, there is a need to have a comprehensive
economic, political, democratic and social reforms in Ukraine and Russia in general
and in Crimea in particular.
Key Words: Crimean Tatars, Ukraine, Basic Human Needs Theory, Deportation, Crimea, conflict prevention, conflict resolution.
Özet: Bu makale, Kırım Tatarlarının anavatanlarına (Yeşil Ada) dönüşlerinden bu yana
Kırım Yarımadası’ndaki çatışmanın ana nedenlerini anlamayı ve açıklamayı mümkün
kılmayı hedeflemektedir. Kırım çatışmasının kaynaklarının analizi, yarımadanın tarihini ve özellikle Sovyet Soykırımı’nı (Sürgün) incelemeyi gerektirmektedir. Kırım tarihinin psikanalitik ve psiko-dinamiklerine odaklandıktan sonra, araştırmada en önemli
çatışma çözüm teorilerinden olan temel insan ihtiyaçları (BHNs) teorisine Kırım örnekleminde başvurulmuştur. Bu araştırmada, 1994 Kırım Krizi ve Kırım Tatarlarının
sorunları çatışma sorunları ile birlikte incelenmiştir. Sonuç olarak, Kırım çatışmasının,
çatışma yönetimi, çözümü ve dönüşümü uygulamalarıyla çözülebileceği üzerinde durulmuştur. Ayrıca, genel olarak Ukrayna ve Rusya’da ve özel olarak da Kırım’da kapsamlı bir ekonomik, siyasi, demokratik ve sosyal reformlara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Kırım Tatarları, Ukrayna, Temel İnsan İhtiyaçları Teorisi, Sürgün,
Kırım, Çatışma Önleme, Çatışma Çözüm

 تهــدف هــذه املقالــة إىل إتاحــة رشح وفهــم األســباب الجذريــة للـراع يف شــبه جزيــرة القــرم منــذ:الخالصــة
أن عــاد تتــار القــرم إىل وطنهــم ) الجزيــرة الخـراء
يتطلــب تحليــل مصــادر الــراع يف القــرم التحقيــق يف تاريــخ شــبه الجزيــرة وخاصــة اإلبــادة الجامعيــة
 يســتخدم البحــث واحــدة،  بعــد الرتكيــز عــى التحليــل النفــي والديناميكيــات النفســية لتاريــخ القــرم.الســوفيتية
 يتــم فحــص أزمــة. يف حالــة القــرم، نظريــة االحتياجــات اإلنســانية األساســية، مــن أهــم نظريــة حــل النزاعــات
 ميكــن حــل رصاع القــرم مــن،  يف الختــام. القــرم مــع مشــاكل ال ـراع وقضايــا تتــار القــرم يف هــذا البحــث1994
 كــا أن هنــاك حاجــة إلجــراء إصالحــات اقتصاديــة وسياســية.خــال تطبيــق إدارة الــراع وحلهــا وتحويلهــا
.ودميقراطيــة واجتامعيــة شــاملة يف أوكرانيــا وروســيا بشــكل عــام وشــبه جزيــرة القــرم بشــكل خــاص
 منــع،  القــرم،  الرتحيــل،  نظريــة االحتياجــات اإلنســانية األساســية،  أوكرانيــا،  تتــار القــرم:الكلــات املفتاحيــة
. حــل النزاعــات، النزاعــات
1 Prof. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
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1. INTRODUCTION
Although it is not as well-known as the ethnic conflicts in Bosnia, Kosova,
and Chechnya currently there is an escalating conflict with a non-violence
aspect on the Crimean peninsula between Russians, Ukrainians, and the
repatriating Crimean Tatars. The Crimean Tatars, a “deported people” forced
en masse to relocate from Crimea to remote parts of Central Asia in 1944,
began to return their homeland in 1988.1 In 1988, after more than thirty years
of pressure, the Soviet Union gave the Crimean Tatars permission to return
to Crimea. It is estimated that at least 250,000 Crimean Tatars have already
returned, and it is expected that tens of thousand more have returned in the
21st century.
Together with the dispute between Russia and Ukraine about the
political status of Crimea, the Crimean Tatars’ presence could spark a more
fundamental political crisis. Thus, the multi-national peninsula with very
sharp ethnic, cultural and religious cleavages is slowly turning into an area
of conflict that might turn into violence any minute, if the international
community does not pay enough attention to prevent it.2
The Crimean Tatars case provides a clear example of the conflictual
relationship between the interest in nation-state building, which is perceived
as vital by weak new states struggling to survive as independent entities,
and the attempt by minorities to preserve and regain their identity. In
the Crimean Tatars case, the ethnic identity is bound to the discourse of
“homeland” and the surgun (deportation).
This paper focuses on the explanation and understanding of the conflicts
in the peninsula over the repatriation of the Crimean Tatars. The case of
repatriation of the Crimean Tatars has a number of basic features in common
with other post-Cold War disputes in the Eastern and Central Europe (ECE)
and former Soviet Union (FSU): the presence of minorities whose ethnicity
is shared with neighboring states or kin states (Turkey) which are generally
supportive of their kin, a situation of post-communist socio-political
and economic transition, and the more or less smooth disintegration of
multinational states (the FSU). However, the Crimean Tatars case has a
1 During this brutal deportation, over 250,000 people were relocated. Although the Crimea,
which is located north of Turkey, is today a part of Ukraine, the majority of the peninsula’s
population is Russian. Actually since the 13th century, Crimea was a homeland (rodina/vatan)
for the Crimean Tatars until the deportation (sürgün).
2 Özçelik, Sezai. “The Triangular Conflict of Russia, Ukraine, and the Crimean
Tatars: Analysis of the 2014 Crimean Occupation and Annexation”, Sertif Demir (der.),Turkey’s
Foreign Policy and Security Perspectives in 21st Century: Prospects and Challenges, Boca Raton, FL,
USA: Universal Publishers/Brown Walker Press, 2016, ss. 143-167; Sezai Özçelik, “The Analysis
of the Crimean Tatars since 2014 Crimean Hybrid Conflict”, Centre for European Studies Working
Papers (CESWP), vol. XII, issue 1, May 2020, ss. 42-64; Özçelik, Sezai. (2015). “Analysis of the
Crimean Tatars Situation during the Occupation of Crimea by Russia in 2014 with the Conflict
and Peace Studies Approach”, E-Journal of Law, vol.1, no.1, June 2015, ss. 11-19.
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certain characteristic that provides opportunities for assessing the same
kind of conflicts in the ECE and the FSU countries. In this study, the research
focuses on these characteristics in the analysis of the events and conflicts in
the Crimea. The study was undertaken in order to contribute to dealing
with repatriated communities especially in FSU region such as Chechnya,
Caucasus, the Balkans, and Central Asia
This paper consists of the following sections. First, the historical
background of the Crimean Tatars is reviewed. In order to analyze the
contemporary conflicts in Crimea today, one must get a clear understanding
of historical developments. Thus, the history of Crimean Tatars from 1700s
up to today show that past historical grievances among Russians, Ukrainians
and the Crimean Tatars constitute one of the major root causes of the
contemporary conflicts that exists in the peninsula today. In this chapter, the
study aims to look into the early history of the Crimean Tatars as well as the
1917 revolution and the establishment of the Crimean Autonomous Soviet
Socialist Republic (ASSR). Later, it examines the War period, deportation
(sürgün) and the post war period (the contemporary Tatar movement
and the Gorbachev era). Finally, the paper explores the resurgence of the
Crimean Tatar movement from 1990-1998.
After this historical overview, the basic human needs (BHN) theory is
applied to understand the sources of contemporary conflict issues faced
by the Tatars in the Crimea today as well as the other causes of disputes
with the local authorities. In this section, the research probes into both the
specific problems faced by the Crimean Tatars as well as the impact of the
resettlement. Relations among the Crimean Tatars, ethnic Russians and
Ukrainians are currently peaceful, but are potentially volatile. The danger of
an ethnic conflict provoked within the peninsula or from outside, remains
a serious concern. In the following section, the contemporary problems and
issues of the Crimean Tatars in today’s Crimea are reviewed. In conclusion,
the research suggests some points on the conflict resolution options that
were used in the past 1994 Crimean Crisis: conflict prevention regime, the
criteria and validity of a model for early warning, the prerequisites and
conditions, and the obstacles to the establishment of such a regime.3

3 Özçelik, Sezai and Soner Karagül, “Ukraine Crisis and Turkey’s Policy toward Crimea”, Karol
Kujawa and Valery Morkva (ed.), 2014 Crisis in Ukraine: Perspectives, Reflections, International
Reverberations, Aslan Press, ISBN: 978-83- 939141-7-3, First Publication: Gliwice, December
2015, pp. 99-134; Sezai Özçelik, The Russian Occupation of Crimea in 2014: The Second Sürgün
(The Soviet Genocide) of the Crimean Tatars”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası
Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 2020, 29-44, DOI: 10.31454/usb.721939
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2. HISTORICAL BACKGROUND
In order to analyze the conflicts that exist in Crimea today, one must
get a clear understanding of historical developments. This historical outlook
helps to prove that there have been ongoing conflicts between Russians,
Ukrainians, and the Crimean Tatars since 1700s.
2.1. Early History
``Crimea without Crimean Tatars.’’
Tsarina Catherine II
The Crimean peninsula has always been a key crossroad, providing
transport and trading links between East and West, and North and South.
The Crimean Tatar national identity, which is so closely linked to the concept
of its home territory, is of course the product of many years of national
development in which the intertwined concepts of fatherland-motherland
and nation were developed and codified in this people’s collective psyche.
The process of nation building among the Crimean Tatars actually began
with the Russian Empire’s annexation of the independent Tatar state, the
Crimean Khanate, in the year 1783. At the time of the Crimean peninsula’s
conquest, the Crimean Tatars descended from the tribes of Chingiz Khan’s
13th century Mongol Eurasian Empire and earlier nomadic groups, had
an identity, in their shared sense of belonging to the world of Islam. The
Tatars of Crimea had maintained a Sunni Muslim identity since the spread
of Hanafi Islam into the steppes of the Golden Horde in the 1300s and Islam
permeated all aspects of life in Crimean Tatar society4. The first attempt to
unite the peninsula into a single Islamic state was made by Haci Giray Khan
from around 1443 to 1466. Hacı Giray claimed direct descent from Chingiz
Khan, and in fact first attempted to claim sovereignty over the Golden
Horde, but his bid failed, and he therefore set about building up Crimea as
an independent state. The dynasty he established ruled Crimea until 1783,
but from around the end of seventeenth century, the power of the Crimean
Tatar state began to decline. The loss of tribute from Poland and Russia
by 1700, coupled with the decline of the slave trade meant that the Girays
increasingly came to rely on assistance from the Ottoman Empire. During
that time, the Ottomans themselves became a declining force after a series
of military defeats at the hands of both the Habsburgs and the Romanovs.
Therefore, Russia took advantage of this weakness and began to take a
more aggressive line towards the Crimean Tatars. The Tsars were anxious
to secure their exposed southern steppes against constant Tatar raiding, and
4 Williams, Brian G. “A Community Reimagined. The Role of ``Homeland’’ in the Forging of
National Identity: The Case of the Crimean Tatars”, Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 17,
No. 2, 1997. p 226.
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needed to wrest control of the mouths of major waterways such as the Don
and Dnieper from the Tatars.
Russia first attacked Crimea in 1687 and 1689. A more serious invasion
in 1736 resulted in the burning of the Giray’s palace at Bahche Sarai. The
final defeat came in the war of 1768-74. Around 1773, annexation of Crimea
by Russia has already begun. For a decade the Crimean Tatar state lived
on in limbo under the rule of the pro-Russian moderniser Shahin Giray
(who was also Catherine II’s lover). Shahin Giray passed into the Crimean
Tatar mythology as a notorious collaborator with Russia, but his attempts to
remodel the Crimea in Russia’s image were rejected by his compatriots, and
in 1783 Catherine II decided to formally annex the peninsula5.
From the major incorporation of Muslim subjects into the Russian Empire
under Tsar Ivan IV until the mid-eighteenth century, official Russian
treatment of these infidels had been harsh. Influenced by the church doctrine
and historical experience, the Russians had considered Muslim subjects
dangerous to state’s internal security and threat to its spiritual well-being.
Ivan IV set the pattern for treatment of the Muslims with his two-pronged
attack on Islam. He destroyed the institutional foundations of Islam in
Kazan by destroying schools and mosques, and removing their educated
elite and clergy. He forced many Muslims to convert to Christianity. A
hundred years later, in the Sobornoe Ulozhenie (the law code of tsar Alexei)
of 1649, a special selection was devoted to the problem of Russia’s Muslims.
There it was stated that the punishment for ``proselytizing in the name of
Muhammad was burning at the stake6.
Catherine II, on the other hand, had reversed many policies of persecution
and discrimination against Muslims pursued by her predecessors. There
can be no question that, from Catherine II’s time, the administration viewed
Crimea both as a great potential economic resource and as an exotic place to
live7. Thus, Catherine’s interest in Crimea was economic and political rather
than national or ethnic, regardless in 1783, the statehood of Crimean Tatars
(The Crimean Khanate was destroyed).
After 1783, in addition to deportations, there was also a mass immigration
from the peninsula. In 1778, 30.000 Crimean Tatars were deported from
Crimea, and some 100,000 (out of a then Tatar population of some half
million) left in 1783-91. Thereafter, emigration continued at a steady pace
before another mass departure after the Crimean War (in which the Tatars
were accused of collaboration with the Turks). In the 1850s 100,000 to 150,000
left. By 1860 the total population of the peninsula had fallen to 194,000.
5 Wilson, Andrew, “The Crimean Tatars: A Situation Report on the Crimean Tatars”, London:
International Alert. p 6.
6 Alan W. Fisher, The Crimean Tatars, Stanford University: CA, Hoover Institution Press, 1987,
p.70.
7 Ibid. p. 92.
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Thereafter, the percentage of the Crimean Tatar population on the peninsula
began to fall sharply as mass Slav immigration began in earnest. The Crimean
peninsula became a popular place for outsiders with the decision to rebuild
Russia’s Black Sea Fleet in 1870, with the growing industrialization, and
with growing popularity of the Crimea’s southern shores as a tourist resort.
In Crimea, especially in the coastal areas, there were valuable vineyards
that needed to be worked on. Thus, Russian government wanted to persuade
Russian landowners and peasants to move to the Crimea to fill the gap of the
population who left the land because of political and social change as well
as mass exodus of the Crimean Tatars into the Ottoman Empire territories
(Ak Toprak).. But, by 1793, Russian landowners were only able to bring 226
male serfs to the Crimea, although they were more successful in settling the
other areas of Novorossia.
Instead, the Russians were forced to import various other nationalities
to fill up what appeared to be unnecessarily empty and unproductive land.
Old Believers, Armenians, Greeks, Bulgarians, Germans, and even Swiss
colonists were welcomed to the Crimea with handsome grants of land and
financial privileges. A Swiss colony took root near Feodosia, a German
colony near Simferopol, and Bulgarian one on the river Alma8.
By 1897 the Crimean Tatars accounted for only 34 percent of the local
population, and only 26 percent in 1921.9
The government continued its policy of encouraging colonization and
settlement by any possible means during the rest of the nineteenth century.
Between 1820 and 1860, this policy was much more successful. On the
southern coast of the peninsula, where both climate and land were superior
to that in the north, village and town settlement intensified so that by 1854,
out of a total population of more than 250,000, the Tatars accounted for
only 150,000, the Russians accounted for more than 70,000, and Greeks,
Armenians, Germans, and Jews made up the rest10.
Crimean Tatar emigration developed large diasporas in Turkey, Romania,
Bulgaria, and some in USA and Germany. Today between 2 and 5 million
Crimean Tatars live in Turkey11.

8 Ibid. p. 92.
9 Wilson, Andrew, the Crimean Tatars, p. 6.
10 Alan Fisher, p. 92-93.
11 Altan, Mubeyyin Batu. “Structures: The Importance of Family–a Personal Memoir”, in
Tatars of the Crimea: Their Struggle for Survival. 1st ed., Edward Allworth, ed., Central Asia Book
Series. Durham, N.C.: Duke University Press, 1998, pp.99-110.
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2.2. The 1917 Revolution and the Establishment of the Crimean
Autonomous Soviet Socialist Republic (ASSR) 12
The First World War produced a crisis for the Crimean Tatars-in terms
of both their identity and their loyalty toward the Russian government.
The Tatars had been developing a national movement within the Russian
system, participating in Dumas, and leading various Muslim congresses.
Their economic and cultural life had steadily improved after 1906. At the
beginning of the war, there was no reason for the Tatars to oppose Russia’s
war aims against Germany and Austria; in fact, there was every reason for
them to take part in the war in as effective a manner as possible in hopes of
cultural and economic rewards.
However, war against the Ottoman Empire caused problems. These
arose, not because of any special feelings of the Tatars toward the Ottoman
government, but rather as a result of Russian policies against what they
believed to be a potential Muslim fifth column supporting the Turks. The
record of the leaders of the Crimean Tatar community during the war
indicated that their movement for national separation did not begin until
the war was almost half over. It emerged as an act of self-defense on the part
of the Tatars and other Muslims in the face of a growing Russian hostility
toward them13.
During the war years, the more outspoken defenders of Crimean Tatar
rights were forced to flee the Crimea to avoid arrest. Among them were
Numan Celebi Cihan, and Cafer Seidahmet, both of whom became leaders
of the 1917 Crimean national movement. Along with other Muslim exiles in
the Ottoman Empire, these men formed the Committee for the Defense of
the Rights of Muslim Turco-Tatar peoples of Russia (Rusya Müslüman TürkTatarlarının Hukukunu Müdafaa Komitesi). This action played into the hands
of the Russian administration, which was now given irrefutable proof of the
absence of Turco-Tatar loyalty14.
During the revolutionary months of 1917, the Crimean nationalist
movement passed through three phases. First phase was following the
February Revolution, when the Crimean Tatars struggled to achieve cultural
autonomy. The second phase was when they pressed claims for territorial
autonomy, and finally, following the October Revolution, they struggled
to establish an independent state. Actually, the Crimean Tatars actually
succeeded in establishing a short lived independence under the leadership
of Numan Celebi Cihan, on November 26, 1917, which was taken over by
12 See Kirimli, Hakan. National Movements and National Identity among the Crimean Tatars, 19051916. Ottoman Empire and Its Heritage, vol. 7, Leiden:E.J.Brill, 1996.
13 Ibid. p. 109.
14 Ibid. p. 110.
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Bolsheviks shortly after15.
The Tatar National Constituent Assembly (Kurultai) was called to meet in
the palace of the Khans in Bahche Sarai on November 24, 1917. Its delegates
were chosen ``on the basis of a broad franchise of all adult male and female
Tatars’’. After some understandable delay in electoral procedures, the
Kurultay was opened on December 9 and continued to meet until December
26, when it accepted a new constitution for the Crimean state. On that day,
too, the Kurultai transformed itself into a national parliament and elected
from its delegates a Crimean national government led by Celebi Cihan16.
In 1921, the Nar Komnats (Narodniy Kommiseriat Natsionalnastei/Soviet
Nationalities Commissariat) granted Crimea a secondary ranking as the
Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic (ASSR). Although the
Crimean Tatars were not given de jure recognition as the titular national
group in this republic, they were given de facto recognition as the Crimean
ASSR’s privileged native nationality. This is not surprising as it became
obvious that the Soviet government may have had an ulterior motive in
creating the Crimean ASSR, namely, to use it as a showcase to promote the
rise of communism in neighboring Turkey17.
The Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic (ASSR) was established
on October 18, 1921. Despite the fact that the Crimean Tatars constituted only
25 % of the total population of Crimea, Crimean Tatar was made the official
language along with Russian. From 1921 until 1927 the Crimean Tatars
underwent the same tragic changes and oppression as the rest of the Soviet
people. After Lenin’s death, most of the Crimean Tatar intellectuals and the
ruling elite perished during Stalin’s purges. Furthermore, many members
of the Crimean Tatar intelegensia were arrested and charged for being
``bourgeois nationalists’’ and executed. Moreover, hundreds and thousands
of peasants were arrested as ``Kulaks’’ and deported from Crimea. On the
eve of the Second World War, the Crimean Tatars were totally demoralized,
politically weakened and highly vulnerable for any disaster. It was during
this period that the second part of the Russian political goal is to have ``A
Crimea without the Crimean Tatars’’ was accomplished by Joseph Stalin18.
While most able bodied Crimean Tatars were serving in the Soviet Armed
Forces defending the Soviet fatherland, the rest of the Crimean Tatars,
mostly women, children and elderly, were being uprooted from Crimea
15 Pipes, Richard, The Formation of the Soviet Union, Communism and Nationalism, 1917-1923.
Harvard University Press, Cambridge, MA, 1964, p. 81. In fact, this republic is the first Turkic
republic in the history even before the establishment of the Republic of Turkey. Also, the first
female representative in the Turkic world was a Crimean Tatar woman, Sefika Gaspirali.
16 Fisher, Alan. p 115.
17 Williams, Brian. p. 233.
18 Altan, Mubeyyin Batu. “Ukraine’s Nationality Problem-The Plight of the Crimean Tatars”,
Crimean Review 7, no. 7, 1995, p 6.
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with a stroke of a pen by Stalin19.
2.3. The Deportation of Crimean Tatars: 18 May 194420
Official Soviet historiography damns the Crimean Tatars for alleged
wartime collaboration with the German and Romanian occupiers of Crimea
regardless of any solid evidence to prove these allegations. Nevertheless,
for Stain the accusation of collaboration was sufficient excuse to adopt the
drastic solution to the ``Crimean Tatar problem’’ of wholesale deportation.
During the night of 18 May 1944, without any warning 250,000 Crimean
Tatars were forcibly removed from their homes, loaded on trucks and taken
to the nearest train station where they were loaded on cattle wagons and
shipped off to Central Asia, mostly to Uzbekistan. Due to hunger, thirst and
disease 46.2 percent of the total Crimean Tatar population perished during
this mass deportation. The deportation was a well planned operation,
carried out at a time when the Soviet Union was still locked in a desperate
struggle against Nazi Germany. Supervising the expulsion were about 5,000
agents of the Soviet state security services, supported by 20,000 interior
ministry troops and thousands of regular army soldiers21. The survivors of
this mass deportation were confined to highly regimented and strict `special
settlements’ until 1956, unable to even visit their relatives or friends in case
of emergency without the permission of the camps’ commander.
In Crimea, the Soviet authorities took steps to eradicate all signs of previous
Tatar settlement. The Crimean ASSR was officially abolished with a decree
published on June 30, 194522. After that, the peninsula became an oblast of
the Russian SFSR. Tatar monuments, cultural facilities, and place names
disappeared with the latter replaced by hastily constructed alternatives such
as ``Sovetskii’’, ``Pervomaisk’’ etc. This attempt to `de-Tatarcise’ Crimea is
essential to an understanding of subsequent Russian attitudes to the Crimean
Tatars. The official Soviet interpretation of the Crimean history now claimed
that civilization only came to Crimea in 1783. Before becoming a `Russian
land’, the peninsula was depicted as either virgin territory, or populated by
itinerant migrants who never put down sufficient roots to justifiably claim
the land as their own. The Crimean Tatars were therefore stereotyped as
nomads and brigands, a people without a history. Instead, post 1783 history
was celebrated, and specifically Russian victories and achievements praised,
such as the battles of 1854-55 and 1918, and the German siege of Sevastopol
19 Ibid. p 7.
20 Allworth, Edward. “Renewing Sefl-Awareness.” in Tatars of the Crimea: Their Struggle
for Survival. 2nd ed., Edward Allworth, ed., Central Asia Book Series. Durham, N.C.: Duke
University Press, 1998a, pp.1-27.
21 Burke, Justin, et.al. Crimean Tatars: Repatriation and Conflict Prevention, New York: The Open
Society Institute, The Forced Migration Projects, p 12.
22 Fisher, Alan W. The Crimean Tatars, p. 167. This was first published in Izvestia on June 28,
1946.
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in 1942. In all these events the Crimean Tatars were depicted as marginal
or traitorous figures, ever willing to collaborate with invading German or
Turkish forces.
The current conflict between the Crimean Tatars and Russians therefore
has at its roots two mutually incompatible views of history. Both sides
consider themselves as the only true indigenous peoples of the peninsula.
The Crimean Tatars argue that their ethnic roots in the ancient population of
Crimea, and their achievement of statehood from the fifteenth to eighteenth
century, mean that the peninsula is their patrimony as the true ``rooted
population’’ (korennoi narod). The Russian and Ukrainian presence in
Crimea is simply the result of conquest and colonization. Moreover, the
Crimean Tatars do not consider themselves as simply `Tatars’. They are
a unique people with only one homeland in Crimea, while Russians are
interlopers whose motherland is far from Crimea23.
The local Russians on the other hand (and also Ukrainians to an extent,
because they are often Russified), have become used to the official version
of history which depicts the Crimean Tatars as either an `ahistorical’ rootless
people, or as the natural enemies of Russian statehood, whom Stalin and the
Tsars were fully justified in expunging from the peninsula and from history.
Moreover, much of the present-day population of Crimea is the result of postwar immigration (the population of Crimea in 1945 had fallen to 228,000,
and was 2,4 million in 1989). A result many Slavs now occupy Crimean Tatar
homes and land, and therefore have a material interest in maintaining the
traditional Russian/Soviet version of history. Such stereotypes, however, are
obviously a key barrier to prospects for future inter-ethnic understanding24.
2.4 The Contemporary Tatar Movement and Repatriation25
On February 19, 1954, Nikita Kuruschev decided to transfer the entire
Crimean oblast to the Ukrainian SSR, as a special gift to commemorate the
300th anniversary of the Ukrainian-Russian friendship26. The hidden reason
behind this transfer was that the Soviet regime needed to integrate Crimea’s
economy into Ukraine’s in order to solve the peninsula’s economic problems.
The majority of the peninsula’s population was ethnically Russian, and
nobody was interested in the views of the Crimean Tatars, who were still
living in deportation in special areas under martial law. Few considered the
23 Wilson, Andrew The Crimean Tatars, p. 9.
24 Ibid. p. 9.
25 Cemiloglu, Mustafa. “A History of the Crimean Tatar National Liberation Movement:
A Sociopolitical Perspective”, in Crimea: Dynamics, Challenges, and Prospects, ed. Maria
Drohobychky, American Association for the Advancement of Science, pp.87-105. Alexeyeva,
Ludmilla. Soviet Dissent: Contemporary Movements for National, Religious and Human Rights.
Translated by Carol Pearce and John Glad. Middletown, Conn: Wesleyan University Press,
1985.
26 Lewytzkyj, Borys. Politics and Society in Soviet Ukraine, 1953-1980, Edmonton, 1984, p. 5.
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implications of this move until the Soviet Union found itself on its death-bed
in 1991.
The de-Stalinization campaign, launched by Nikita Krushchev, marked
a watershed for most of the 20 ethnic groups that had been punished
during the war. In his famous secret speech at the 20th Communist Party
Congress in February 24-25, 1956, Kruschev had stunned the world with his
denunciation of Stalin’s crimes. In January 1957 most ethnic groups were
rehabilitated, including Chechens, Ingush, Karacay and Kalmyks. Only
three nationalities-Crimean Tatars, Meskhetian Turks and Volga Germans
failed to receive exoneration. The only gesture made to the Crimean Tatars
was the right to publish a newspaper, called Lenin Bayragi (The Banner of
Lenin)27.
In a special unpublished decree dated April 28, 1956, the Soviet
government almost freed the Crimean Tatars. The catch was that ``their
properties confiscated at the time of deportation would not be returned, and
they did not have the right to return Crimea28. Despite its limitations, this
much freedom was enough for Crimean Tatars to get organized and launch
an unprecedented human rights movement in the history of the Soviet
Union, the Crimean Tatar National Movement (CTNM).
The Tatar campaign for the ``right to return’’ began with petitions, signed
by thousands and sent to Soviet leaders in Moscow. In 1961, one petition
containing 25,000 signatures was delivered to the 21st Communist Party
Congress. The increasing numbers of petition signers alarmed Soviet
authorities, who responded with a series of crackdowns that resulted in
harsh sentences for several Tatar activists.
The Crimean Tatar National Movement reached its peak during the Breznev
era. More and more people were actively participating in the movement,
and as a result petitions with over 100,000 signatures were delivered to the
government organs. ``On the eve of the XXIII Party Congress (1966), 14,284
letters and a petition signed by more than 120,000 Crimean Tatars, together
with seven volumes of data was handed to the Central Committee29.
During those years, the most important development was the
establishment of a permanent Crimean Tatar lobby in Moscow. The Crimean
Tatar representatives were able to establish contact with the leading Moscowbased Soviet human rights activists such as Andrei Sakharov, Ilya Gabin,
Alexei Kosterin, Alexander Lavut and Pyotr Grigorenko. It has been largely
through the work of such prominent figures that the western observers have
become interested in the Crimean Tatar question.
The intensified lobbying, demonstrations, and determination of Crimean
27 Burke, Justin, et.al. p. 23.
28 Sheehy, Ann. The Crimean Tatars, Volga Germans, and Meshketians, London, 1971,p. 9. This is
a report prepared for Minority Rights Group in London.
29 Whitaker, Ben, ed. The Fourth World, New York, 1970, p. 186
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Tatars finally convinced the Soviet authorities to promulgate a decree
on 9 September 1967. But nowhere in this decree the proper name of the
Crimean Tatars was mentioned. This decree that withdraw the accusation
that ``citizens of the Tatar nationality formerly resided in Crimea’’ had
collaborated with Germans was published only in Central Asian press and
most Russians remained ignorant of its contents. At the same time, although
the decree referred to the Crimean Tatars right to `live on any territory of the
Soviet Union’, it described them as having `taken root (kornizatsia) in the
Uzbek and other Union Republics’, and placed severe practical obstacles in
the way of their returning home. Chief obstacle among these was the denial
of exit (vypiska) and entry/residence (propiska) permits from Central Asia
to Crimea. Therefore although some 100,000 Crimean Tatars attempted to
make the journey home in the immediate aftermath of the 1967 decision,
only about 900 families managed to settle permanently in the peninsula30.
The feelings of shock and disappointment among the Crimean Tatars were
profound and a generation that had grown up in exile always believing in
the reversible nature of their displacement began to device a new strategy to
fulfill their goal of returning to Crimea. The Crimean Tatars’ shared sense of
injustice and their growing frustration with the Kremlin gradually fostered
the rise of a mass ``Return to Homeland’’ movement among this dispersed
people. In remarkable display of organization and national unity, the
Crimean Tatar activists formed action committees in all the places of their
exile which worked to energize the Tatars politically, keep their culture alive
and forget greater national solidarity. The activists intensified their efforts
and the Soviet authorities matched the growth of Tatar determination with
an increased willingness to use force.31
In this fashion, the Crimean Tatar nationalists issued the first ethnically
based, frontal challenge to the Soviet regime in modern history. During that
time, dozens of activists and dissidents were arrested and given lengthy
jail terms in the Gulag. Demonstrations calling for re-establishment of the
Crimean ASSR were forcibly broken up by the militia. Individual Crimean
Tatars who attempted to return to Crimea were routinely beaten, arrested
and deported. Increasingly more Crimean Tatars became involved in the
struggle for homeland by defending friends and neighbors who had been
arrested for opposing the forced settlement regime. This was not however,
a spontaneous outburst of frustration as in the case of Intifada. The Crimean
Tatars abstained from violence, the activists skillfully manipulated Soviet
law to demonstrate the illegality of their continued exile and the leaders of
the movement were, increasingly highly educated or white collar workers32.
30 Wilson, Andrew. The Crimean Tatars: A Situation Report on the Crimean Tatars, p. 10.
31 Özçelik, Sezai. “Uluslararası İlişkiler Bağlamında Kırım ve Kırım Tatarları”, , Yücel Öztürk
(ed.), Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi: Kırım, İstanbul: Çamlıca Basım Yayın / 168, 2015,
ss. 341-367.
32 Williams, Brian G. A Comunity Reimagined. The Role of ``Homeland’’ in the Forging of National
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One of the dissidents who is representative of this new parallel leadership
among the Crimean Tatars, Mustafa Cemiloğlu, emerged as the primary
leader of the Tatar cause.
2.5. Gorbachev and the Crimean Tatars
With Mikhail Gorbachev’s ascendancy to the leadership of the
Communist Party (CP) in 1985 new possibilities appeared for the realization
of Tatar aspirations. Gorbachev’s liberalization policies rejuvenated the Tatar
movement. A petition was drafted and signed by 30,000 Crimean Tatars and
sent to President Gorbachev in March of 1987, appealing to him to review the
Crimean Tatars’ national problem with seriousness33. In July 1987, a group of
Tatars succeeded in demonstrating on Red Square. On July 29, 1987, a group
of Crimean Tatar representatives met with Andrei Gromyko. It took the
Gromyko commission eleven months to study the Crimean Tatar problem,
and on July 9, 1988, it declared that due to the demographic changes in
Crimea it was not possible for the Crimean Tatars to return to Crimea and
have their autonomous republic reinstated34.
By the late 1980s it became widely apparent that even Crimean Tatars who
had never seen Crimea had certainly not ``taken root’’ in Central Asia in any
sense, in fact thousands of Crimean Tatars began to move to the Ukrainian
provinces bordering Crimea to the north to position themselves closer to
their cherished homeland.
Significant concessions to the Crimean Tatars, who maintain their
campaigns of demonstrations in Moscow, Central Asia, and when possible,
in Crimea, only came after the first semi-democratic elections to the
USSR Supreme Soviet in March 1989. The Supreme Soviet formed a new
commission under Genadii Yanaev on July 12, 1989 which on November 28,
1989 recommended that the Crimean Tatars should be returned to Crimea
under a government sponsored plan, and have their autonomy restored. The
decision ushered in the beginnings of mass Tatar return to Crimea (83,000
were living in the peninsula by May 1990, and 120,000 by October 1990, but
before significant sums could be disbursed to aid the Tatars, the USSR had
collapsed35.

Identity: The Case of Crimean Tatars, p. 239.
33 “The Crimean Tatar Representatives’ Appeal to M.S. Gorbachev”, The Crimean Review, no.1,
1987, p. 17-19.
34Cemiloglu (Kirimoglu), Mustafa ``Kırım Türklerinin Anavatanlarina Dönüşlerindeki
Dikenli Yol’’, Emel, Ankara, Nov-Dec. 1989, p. 5.
35 “Yanaev Komisyon Raporu”, Kirım-Kırım Türklerinin Aylık Dergisi, April 1990, p. 44.
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2.6. The Crimean Tatars and the Crimean Tatar Leadership, 1990-199836
The Crimean peninsula had been largely settled over the previous 50
years by Russians and, by the 1990s, there were 1,6 million Russians in
Crimea and 620,000 largely Russified Ukrainians. Although as much as 90%
of this population arrived in Crimea after the war, the Russian portion still
considered Crimea to be part of the historical Russian Rodina (Motherland)
despite its official inclusion in the newly independent Ukraine. The regional
Communist party of Crimea was among the crumbling USSR’s most
conservative and, while statues of Lenin were being toppled and Communist
party assets seized elsewhere in the Soviet Union, Crimea was described as
a ``storehouse of conservative forces’’ and an ``oasis of communism’’. The
entrenched and unrepentant local communist bureaucracy that had ordered
the brutal beating and deportation of Crimean Tatars attempting to resettle in
Crimea in the 1960s, 1970s and 1980s began stirring up the Crimea’s majority
Russian population against the Crimean Tatars arrivals37. The main reason
for this was, after the collapse of the USSR in late 1991, the Crimean Russian
leaders changed course and undertook measures designed to isolate the
peninsula so as to preserve Russian power there. Eventually a determined
group of ethnic Russians began to agitate for Crimea’s return to Russia, and
the issue became a cause celebre (famous lawsuit) in Moscow
The Russian secessionist movement alarmed the Tatar community, which
had little desire to continue to take orders from Moscow. Both to counter
Russian separatism in Crimea and to provide better direction to overall
repatriation effort, Tatar activists decided to formalize existing leadership
arrangements. The Second Kurultai, or national assembly of the Crimean
Tatar People, convened in the Crimean capital of Aqmesjit (Simferopol) in
26-30 June 1991 (the assembly was called the Second Kurultai in order to
emphasize continuity with the body first established in December 1917). The
Kurultai adopted a national flag (the symbol of the Giray dynasty on a light
blue background) and hymn (Ant Etkenmen) for the Crimean Tatar people.
It also passed the “Declaration of National Sovereignty of the Crimean Tatar
People” which stated that ‘Crimea is the national territory of the Crimean
Tatar people, on which they alone possess the right to self-determination’.
Furthermore, it declared that ‘the political, economic, spiritual and cultural
rebirth of the Crimean Tatar people is only possible in their own sovereign
national state’. The Tatars also claimed control over all ‘the land and natural
resources of Crimea’. However, the Declaration also stated that ‘relations
between the Crimean Tatars and [other] national and ethnic groups living
in Crimea must be based on mutual respect and the recognition of human
36 Allworth, Edward. “Mass Exile, Ethnocide, Group Derogation–Anomaly or Norm in Soviet
Nationality Politics?” in Tatars of the Crimea: Their Struggle for Survival. 2nd ed., Edward
Allworth, ed., Central Asia Book Series. Durham, N.C.: Duke University Press, 1998b, pp.
180-206.
37 Williams, Brian G. p. 244.
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and civic rights’.38
Refat Chubarov, Vice Chairman of the Mejlis, stated at the Crimean
Parliament in Simperopol, for the Crimean Tatar movement non-violence
was a key, although not an absolute principle. On some occasions the
Crimean Tatars could not adhere the principles of non-violence. On this
issue, Chubarov said:
recently the Crimean Tatars have been forced on several occasions to act
inconsistently with the principle of non-violence, but these were instances of
self-defense, including defending new settlements from pogroms. When the
Crimean government threateningly sent in the military or when buildings
were being torn down, people would not simply look on without acting to
prevent it from happening’39.
In July 1993, the second session of Kurultai supported the restoration of
the Latin alphabet, which was forcibly changed first to Arabic and then to
Cyrillic in the 1930s, for the Crimean Tatar language.
The Kurultai also selected a standing body, known as the Mejlis, which
was designed to operate as a shadow legislative body advocating Tatar
issues. Mustafa Cemiloglu, the dissident leader, was elected as the Mejlis
President. The Kurultai with the establishment of the Mejlis, the Tatars
signaled their intention to become a permanent and immovable part of the
Crimean political landscape40. Consequently, Crimean Tatars would create
their own organizations and would develop their own political strategies.
In the Summer of 1993 radical from the Mejlis, led by the head of
Bakhcisarai Mejlis Ilmi Umerov, announced their intention to reestablish the
Milli Firka (National Party), the radical Tatar party prominent in the events of
1917-18. According to Umerov, the Milli Firka struggle against both Russia
and Ukraine as “occupying power” and against “the authorities in Crimea
[who] are a colonial administration”. Moreover, Umerov has declared that
“our aim is a national state of the Crimean Tatar people, on all territory of
Crimea”, in which ethnic Crimean Tatars will receive priority treatment.41
Similarly, an organizing committee for an Adalet (Justice) appeared in 1995
under Mejlis member Server Kerimov, as did a shadowy Islamic Party of
Crimea.42
Besides Milli Firka, there are other Crimean Tatar organizations currently
38 Avdet, nos.15/16, 11 July 1991, and Document 1: Declaration of National Sovereignty of the
Crimean Tatar People, Translated by Edward A.Allworth, in The Tatars of Crimea: Return to the
Homeland, ed. Edward A.Allworth, Duke University Press, Durham, 1998, p.352-354.
39 “The Rise of Nationalism in Eastern Europe & the Former Soviet Union–Different
Nationalisms: The Case of Crimea”, Uncaptive Minds, Special Double Issue, Summer-Fall 1997,
vol.9,nos 3-4 (33-34), p. 45.
40 Burke, Justin, et.al. Crimean Tatars: Repatriation and Conflict Prevention, p. 28
41 The draft programme of the Milli Firka can be found in Avdet, no. 18, 9 September 1993.
42 Wilson, The Crimean Tatars: A Situation Report on the Crimean Tatars, p.298.
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active in Crimea. One of the main one is the National Movement of the
Crimean Tatars (NMCT) that was established in 1967. The NMCT has
largely continued the traditions of the protest movement of the 1950s and
1960s. In the late 1980s it supported the restoration of the Crimean ASSR
rather than the creation (or recreation) of a Crimean Tatar national state, and
since 1991 unlike the Mejlis and Organization of the Crimean Tatar National
Movement (OCNM), has challenged the Crimean authorities. NMCT has
favored cooperation with the Crimean Supreme Soviet.
OCNM is the largest of the three Tatar groups. After a split with the
moderate NMCT, it was formed in May 1989. The OCNM is a radical
nationalist party, which although strictly nonviolent, has 600-800 members.
Its guiding principle is “the return of [all] the Crimean Tatar people to their
historic homeland and the restoration [vosstanovlenie] of their national
statehood.”43 The OCNM was largely responsible for organizing the elections
to the Kurultai in 1991; half of the Mejlis’ ruling council of 33 are members
of the OCNM.
Since their mass return, the political situation of Crimean Tatars has had
three characteristics. Although, their numbers reached at around 250,000260,000 (10 percent of local population), there were too many Tatars to be
ignored but to few seriously to challenge the power of the Russophone
majority of Crimea. Second, there was a contradiction between the radical
agenda about ‘sovereignty’ and ‘indigenous rights’ and the realities of the
Tatars’ minority position in the 1990s. Third, Crimean Tatars pragmatically
and practically aligned themselves with Ukraine and Kyiv, but they often
had little support in return44.
Since 1991 the Tatar Mejlis has claimed the right of self-determination over
the whole peninsula, in effect demanding the creation of an ethnic Crimean
Tatar state. However, they are not accepted by Russians and Ukrainians
as an official organ. Local authorities in Crimea are still insisting that the
Crimean Tatars should be considered as one of the ``minority groups’’
which fails to do justice to the Crimean Tatars’ special historical claims and
sense of rootedness in the peninsula. If the authorities continue to treat
them as a marginal group, it can only encourage the process of the Tatars’
radicalization.
Before 1994 Crimean Council election, The Mejlis demanded 24 seats
in the 98-member chamber and the right of the Crimean Tatar people to a
veto in a council. After mass demonstrations, they received 14 seats in the
chamber plus four seat for the other deported peoples-the tiny Qrymchag
43 Wilson, Andrew. “Politics in and around Crimea: A Difficult Homecoming”, in The Tatars of
Crimea: Return to the Homeland, ed. Edward A.Allworth, Duke University Press, Durham, 1998,
p.352-354.
44 Chubarov, Refat. “Different Nationalisms: The Case of Crimea”, Uncaptive Minds, SummerFall 1997, nos.3-4 (33-34), pp.48-54.
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(Kirimcak) and Qaraim (Karaim) populations. During 1994, the Kurultai
held considerable weight in the Crimean politics45. In October 1994, Ilmy
Umerov became the first member of the Kurultai to be appointed to a major
government post, deputy prime minister responsible for health, social
security, and ethnic affairs. Moreover, Refat Chubarov became a head of
the committee for nationalities policy and deported nations in the Crimean
Council.
The summer of 1996 was a particularly sensitive time for the Mejlis. The
Third Kurultai convened in Aqmesjit (Simferopol) in June 1996. The primary
responsibility of the Kurultai was electing a new Mejlis. Two-thirds of the
Mejlis ended up changing, with radicals such as Umerov and Kerimov. The
core leadership remains in place, meaning moderate policies are likely to
continue in the near term.
3. BASIC HUMAN NEEDS THEORY AND THE ANALYSIS OF THE
CRIMEAN TATAR CASE
According to scientists, social-psychological theories possess strength
to explain the emergence of social orders. John Dollard assumed that
frustration was both a necessary and a sufficient condition of aggression.46
In his book, Abraham Maslow theorized human needs theory.47 He asserted
that human beings are motivated to satisfy their ontological needs. Maslow
enumerated these needs in a hierarchy of basic and meta needs. He believed
that the satisfaction of meta and physiological needs (hunger and identity)
is very important for human survival and self-actualization.
John Burton indirectly makes a relationship between Abraham Maslow’s
basic needs theory and the frustration-aggression theory developed by John
Dollard in the 1930s.48 Today, in the field of conflict resolution, most scholars
apply basic human needs (BHNs) theory in order to explain the ‘root causes’
of intra-state conflicts. According to BHNs theorists, conflicts often occur
when the needs for physical security and well being; communal or cultural
recognition, participation and control; and distributive justice are repeatedly
45 Doroszewska, Ursula. “Reclaiming a Homeland: An Interview with Mustafa Dzhemilev.”,
Uncaptive Minds 5, no.3 (21), Fall 1992, pp.51-62.
46 Dollard, John. Frustration and Aggression, New Have: Yale University Press, 1939, p.1;
Ogretir-Ozcelik, Ayse Dilek. (2017). Explanation and Understanding of Human Aggression:
Freudian Psychoanalytical Analysis, Fromm’s Neo-Freudian Perspectives, and Bandura’s
Social Learning Theory, International Journal of Social Science and Economic Research, vol. 2,
no.1, January 2017, ss. 2151-2164.
47 Maslow, Abraham. Motivation and Personality, New York: Haper & Row, 1954
48 Burton, John. Conflict: Resolution and Provention, St. Martin Press: New York, 1990; ÖğretirÖzçelik, Ayşe Dilek (2017). “Agression Theories Revisited: Lorenz’s NeoInstinctivism, Wilson’s
Socio-Biology, and Skinner’s Behavioral Theories”, Journal Of Asian Scientific Research, vol. 7,
no. 2, pp. 38-45.
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denied and threatened especially over long periods of time.49
As a one of the main theorists, John Burton recognizes that positions or
issues may be only the manifest levels of some types of conflict and that the
real conflict may reach deeper, to basic human needs.50 These needs underlie
interests, values, interests, and positions. Unlike positions, interests, or
values, needs are ontological and non-negotiable. Individuals and groups of
individuals pursue fulfillment of these BHNs. Burton claims:
Human needs theory argues that there are certain ontological and
genetic needs that will be pursued, and that socialization process, if not
compatible with such human needs, far from socializing, will lead to
frustrations, and to disturbed and anti-social personal and group behaviors.
Individuals cannot socialized into behaviors that destroy their identity and
other need goals and, therefore, must react against environment that do
this¼Behaviors that are a response to frustration of such human needs will
often seem aggressive and counterproductive, but they are understandable
in this context.51
In the case of the Crimean Tatars, it is obvious that the systemwide political,
economic, and cultural disintegration and the attempts at reintegration
along ethnic lines are the principal sources for the emergence of an ethnonational conflict. The Crimean Tatars define their national identity in the
realm of homeland discourse which connects the political, economic and
cultural realms. Their homeland -Crimea- is an inseparable part of their
national identity. Competition over political, economic and cultural issues
aims to fulfill their return to homeland. Overall, the return to homeland is
reproduced by the chosen traumas and chosen glories.52 For the Crimean
Tatars the main chosen trauma is the deportation (surgun) and the main
chosen glory is the establishment of the Crimean ASSR in 1921.
Most BHNs theorists distinguish needs, values, interests, and positions.
Positions (or issues) comprise the surface layer. Underneath this layer are
interests which are defined as “central to ¼ thinking and action, forming
the core of many attitudes, goals, and intentions”.53 The layer below
interests is made up of values-and this where culture enters. Thus, culture
49 For more information, E.E. Azar. The Management of Protracted Social Conflict: Theory and
Cases, Hampshire, England: Dartmouth Publishing Company Ltd., 1990, J. Burton. Conflict:
Human Needs Theory, New York: St. Martin’s Press, 1990; Sezai Özçelik, Uluslararası Çatışma
Analizi ve Çözümü, Ankara: Nobel Yayınevi.
50 Burton, John. Resolving Deep-rooted Conflict: A Handbook. Lanham, MD: University Press of
America, 1987, p.15.
51 Burton, John. Conflict: Resolution and Provention, St. Martin Press: New York, 1990, p.33-34.
52 Ogretir, Ayse Dilek and Dr. Sezai OZCELIK, (2008). “The Study Of
Ethnocentrism, Stereotype And Prejudice: Psycho-Analytical And Psycho-Dynamic Theories”,
Journal Of Qafqaz University, 24 Fall 2008, ss. 236-244.
53 Pruitt, D.G. and J.Z. Rubin. Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement, New York:
Random House, 1986, p.10.
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is reasonably deep, but it is far from fundamental.54 The fundamental layer
consists of basic human needs. Needs are ontologically given and essentially
non-negotiable.55 For Pruitt and Rubin, interests are virtually universal
and perceived as the root of conflict. Overall, BHNs theory try to answer
following questions: “What are the fears and concerns that are behind their
claims or demands?” “Why is the other party advocating a given position?”
“What do they consider to be their BHNs that are being denied, frustrated
or threatened?” Answering these questions requires the parties to try to
understand the historical and cultural perspective of the other side in order
to better comprehend why it feels aggrieved.
In the Crimean Tatars case, there are two positions. On the one hand, the
Crimean Tatars demand the re-establishment of national autonomy and
self-determination. On the other hand, for Russians, the return of Crimean
Tatars means a deterioration of their own living standards. For Ukrainians,
Tatars are allies in the struggle with Russia over possession of Crimea, but
they are extremely sensitive to questions relating to the unity of independent
Ukraine. The stability and inter-ethnic harmony in Crimea are in the interest
of both sides. The greater the stability, the greater the economic growth, and
the more jobs created. In other words, conflict-prone situation in Crimea
costs both sides. Hence, to better understand the conflict situation in
Crimea, we should focus on both sides needs. For Crimean Tatars, the basic
human needs is the recognition of communal and cultural identity which is
closely linked to ‘homeland’-Crimea. On the other hand, both Russians and
Ukrainians worry about their physical security and well-being.56
The best way to resolve deep-rooted conflicts is problem-solving approach.
For this, one must dig out interests and needs buried beneath positions.
In other words, one needs to get beneath the surface things-personalities,
positions, and issues-to underlying causes. And solutions must fulfill the
basic needs of all the parties. In this process, third party’s role as a facilitator
is crucial in order to show both parties the effects and costs of conflict.
Moreover, the parties avoid positional arguing and emotional outbursts and
see a conflict as a problem requiring the parties to work together to find a
creative and integrative solution. Consequently, both parties take the other
side’s needs and concerns into account when structuring a solution.
There are some major limitations in the BHNs theory. First, it does not
54 Öğretir, A.D., “The Relationship Between Culture and the Conflict Resolution Styles: A
Survey Method and a Statistical Analysis” Middle-East Journal of Scientific Research, 3 (2), 2008,
96-104.
55 Avruch, Kevin and Peter W.Black. “Ideas of Human Nature in Contemporary Conflict
Resolution Theory”, Negotiation Journal, July 1990, p.224.
56 Özçelik, Sezai ve Ayşe Dilek Öğretir, “Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace
Education: The Study of Islamic Nonviolence in Post-September 11 World”, IV. ATCOSS
Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, “Ekonomi, Eğitim ve Kalkınma”, 26-27 Ekim 2014,
Amman, Ürdün, Ankara: SDE Yayınları, 2015, ss. 237-255.
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consider the cultural component of conflict. Second, it is difficult to prove
empirically the existence of human needs and the link between these needs
and actual behavior. Regardless of its limitations, in my opinion, BHNs
theory is still the most effective framework in explaining this particular
conflict. First, it attempts to explain interstate and ethnic conflicts that have
been dominant after Cold War. Second, it introduces analytical approach
and the relationship among needs, interests, values, and positions to conflict
resolution. Third, a human needs approach allow us to examine the micromacro problem by focusing on individuals, groups, structural relationships.
Lastly, it has heuristic value for evaluating the extent to which social
institutions and structures fulfill human needs. In short, it offers a realistic
foundation for understanding the sources of individual behavior, a basis in
which to analyze social change and continuity, and a standard by which to
evaluate the progressiveness of changes occurring in world society.
4. CURRENT PROBLEMS AND CONTEMPORARY CONFLICT
ISSUES OF THE CRIMEAN TATARS
In Crimea, we have a multi-ethnic state undergoing a painful socioeconomic and political transition where the Crimean Tatars are struggling
for their perceived rights such as to be a rightful citizen of Ukraine, able to
use the social services for themselves and for their families, to be able let
their voices heard in the Crimean political arena in their process of nationstate building. Since there are three major ethnic groups that share the
peninsula, for obvious reasons, the nationalist card plays an important role
in the hands of some politicians and the needs of the Crimean Tatar peoples
runs in endless circles.
Today, the returning Crimean Tatars face three major problems: The
social conditions, the economic conditions, and Tatars’ constitutional and
political position of the `Republic of Crimea’ since 199257.
Under the social conditions the citizenship, language and land disputes
questions are the three most important issues for the Crimean Tatars. In
addition to these three main factors; chauvinism of ethnic Russians towards
the Tatars, religious differences between Ukrainians, Russians and Muslim
Tatars, and the need for cultural and educational institutions; also place
additional burden on the repatriates.
Today Ukraine still does not grant the right of citizenship to repatriating
Tatars and still treats them as one of the ``national minorities’’ causing
enormous amount of economic, and social problems to returning masses.
The ambiguity of Ukraine’s citizenship law regarding the acquisition of
Ukrainian citizenship is a very important concern for the repatriates. Ukraine
57 Doroszewska, Ursula. “Crimea: Whose Country”, Uncaptive Minds 5, no.3, serial no.21, 1992,
pp.39-50.
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does not accept dual citizenship, thus repatriates first have to denounce their
other citizenship (in case of most Crimean Tatars it is Uzbek citizenship).
Persons born in Ukraine and living in Ukraine at the time of independence
are considered citizens. The non-citizens do not have a right to have a place
of residence and accordingly they a not register at the workplace. If they are
not registered at the work place and don’t have a place of residence, they
are denied to have an access to free medical care and other social services
guaranteed by the state. According to 1997 U.S. Department of States Human
Rights Country Report, 100,000 of the 250,000 Tatars who have returned
to Crimea are homeless, unable to find jobs, and illness and death rate,
particularly among children and elderly people have increased sharply.
In addition as non-citizens, repatriates are excluded from participation
in elections and from right to take part in privatization of land and state
assets. The 1998 elections renewed the conflict between the Ukrainian state
and the Crimean Tatars, because 90,000 of the repatriates were denied to
right to have a vote based on their status as non-citizens. As a result they
have almost no representation in the Crimean Parliament where they had
fourteen (14) representatives prior to last election, elected by the Crimean
Tatars themselves. One of the real reasons for this denial was the fear that
all Crimean Tatars may vote for the Nationalist Rukh (Popular Movement
of Ukraine) party58.
Ukraine seems to be wanting to help the Crimean Tatars to resettle in
Crimea, by showing willingness to finance the repatriation, and trying to
get the world community to help the Crimean Tatar’s return. But if one looks
closely one can see that Ukraine’s position towards the Crimean Tatars is
inconsistent in many ways. First of all, Ukraine’s government is ignoring
and delaying a decision on the political and legal aspects of the problem.
Under current law, more than one hundred thousand Crimean Tatars living
in Crimea, forty percent of who have returned, can not receive Ukrainian
citizenship.
There is obviously a duality in the approach of Ukraine’s government
towards the Crimean Tatars. Many Ukrainian politicians can not rid
themselves of the stereotype of the Crimean Tatar that was for decades
propagated in Soviet history and official propaganda. Soviet history books
made sure that ``chosen glories’’ of the heroic Russ against Barbaric Tatars,
as well as the ``chosen traumas’’ that caused horrific and painful memories
in the hands of Turco-Tatar peoples in general.
The Ministry for Nationalities and Migration that was established in
Kyiv in April 1993, and their task is ``assisting the return of the deported
peoples, supporting their linguistic and cultural rebirth, and defining their
58 Doroszewska, Ursula. “We Prefer Ukraine: An Interview with Nadir Bekirov”, Uncaptive
Minds 8, no.2 (29), Summer 1995, pp.55-61.
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legal status59. Regardless on July 22, 1997 the Ukrainian government and
the president’s office have submitted a bill to the Parliament under which
Ukrainian would become the only official language in Ukraine. The bill
proclaimed Ukrainian as the only official language in all social spheres
throughout the country, including the autonomous region of Crimea.
Furthermore, according to this bill all civil servants and other persons
speaking languages other than Ukrainian in public offices could be fined60.
This discriminatory ``Ukrainian language’’ requirement creates an obstacle
for the repatriates. Almost all Crimean Tatars speak Russian fluently. That
is because they all were educated within the Soviet system. They also speak
Uzbek, since it is a sister language to Tatar, and because the Crimean Tatars
had lived in Uzbekistan after their deportation in 1944. Naturally, most
of them (especially the elderly) speak Tatar. Thus, Ukrainian is literally a
foreign language to them, and this creates another pressure on the Crimean
Tatars and their relationship with the Ukrainian government. Currently,
Crimean Tatars demand that the Mejlis parliament be recognized as the only
representative body of the Crimean Tatar people, but so far it does not seem
like this is going to become a reality in the near future.
In the mean time the Crimean Tatar people look at these political and
social issues within their own realm. After forty-five years of exile, they are
now finally returning to their homeland, their father’s lands (otechestvo) to
resettle, and their only goal is rebirth as a nation. They all realize that they
need to establish both legal and financial conditions necessary for their return
and resettlement. They know that this rebirth is not going to be an easy one,
but they return to their land regardless. Their land and property was taken
from them in 1944, so most now live in makeshift accommodation as they
try to construct new communities in the face of economic hardship and the
obstructive attitude of local authorities. Although most Tatars are returning
to their traditional homelands in central Crimea, severe restrictions are
placed on their settlement in the more prosperous coastal strip, the Crimea’s
key economic region61. Despite the limitations, they are trying to build
houses in towns by carrying stones from the near by mountains, they live
without water, without electricity, without any basic human needs. They
are also trying to rebuild their social lives from zero in a new environment.
Moreover, they are trying to build schools where they can educate their
children in their native tongue, print textbooks, construct roads, telephones,
water pipes, all of which require the support of a government under normal
circumstances. The Crimean Tatars don’t have such support, and they take
on the government’s role themselves. In each village a Mejlis is elected by
the local population that takes upon a great responsibility. It tries to arbitrate
personal and local conflicts, including between individuals from different
59 Wilson, Andrew. The Crimean Tatars, A Situation Report on the Crimean Tatars, p. 20.
60 RFE/RL report, July 23, 1997.
61 Wilson, Andrew. The Crimean Tatars: A Situation report on the Crimean Tatars, p. 1.
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ethnic communities that might otherwise grow into something larger. The
local government is often connected to the Mafia and provokes conflicts
that easily could end in bloodshed. Most of the local conflicts are caused
by Mafia who wants to control everything. The criminal world at times
purposefully instigates tensions, but The Russian mass media uses these
local conflicts to foster ethnic conflict in a dangerous fashion. These kinds
of twisted information inflict a lot of economic damage on all of Crimea,
especially in tourism.
There is no system of education for teaching in Crimean Tatar. In
Simferopol there is a School of the Crimean Tatar language, where about 30
students are accepted each year. Furthermore, there is Crimean Industrial
Pedagogical Institute, where 65 percent of the students are Crimean Tatars.
There are only four secondary schools with teaching in the Crimean Tatar
language. In addition the Ministry of Education of Turkey hosts 25 to 30
students each year at various institutions of higher learning in Turkey62.
This is definitely not enough for the children of repatriating Crimean Tatars.
This kind of an educational necessity inadvertently creates some other
problems. For example, there is a Turkish High School of Crimea in the city of
Kerch that was established in 1993 by Fetullah Hoca (an Islamic sect/tariquat
leader from Turkey). This high school is only for boys and enrolls over 200
students, about 70 % Crimean Tatars and 30% Ukranians and Russians. There
are also plans to open a school for girls. This school’s curriculum is mostly
in English, with language courses offered in Turkish, Ukrainian, Russian,
and Crimean Tatar. The school has an excellent academic reputation having
won several awards recently. The school is financed completely with Turkish
funds. Although this school seems like a good thing for the Crimean Tatar
students, due to Fetullah Hoca’s hidden agenda, unintentionally it may also
help Russian mass media’s claim of spread of Islamic fundamentalism in
Crimea through finances and ideology that are imported from the kin state,
Turkey.
Under the economic conditions, first we can look into the unemployment
rates among Crimean Tatars as well as in Ukraine in general. The United
Nations Refugee Agency states that more than half of the working age
population of the Crimean Tatars are unemployed. Actually the level of the
registered unemployment rate of capable workforce in Crimea has increased
by 0.7 per cent and on January 1 amounted to 1.8 per cent. At the end of the
1997 for each vacant place of employment as many as 22 persons applied.
During the last year 85 thousand people or 18 per cent of the workforce were
sent to compulsory, unpaid for leaves. The number of hidden unemployment
62“The Rise of Nationalism in Eastern Europe & the Former Soviet Union–Different
Nationalisms: The Case of Crimea”, Uncaptive Minds, Special Double Issue, Summer-Fall 1997,
vol.9,nos 3-4 (33-34), p. 49; Sezai Özçelik, “Kırım’ın İşgali ve Türkiye: Jeo-Strateji, Kamuoyu,
Türkiye-Ukrayna İlişkileri ve Kırım Tatarları”, Ertan Efegil (der.), Türkiye’nin Çatışma
Bölgelerine Yönelik Dış Politikasının Analizi, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2016, ss. 301-335.
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in Crimea is 56 thousand63. For the Crimean Tatars, this problem is mainly
connected with unresolved issue of Ukrainian citizenship for the returning
Crimean Tatars. Today, 110,000 Crimean Tatars who have returned to their
original homeland Crimea are without citizenship. As a result, they are
deprived from access to social services to privatization and to land ownership,
as well as to legitimate jobs and so on. According to government statistics
between 1992 and mid-1997, only 141 stateless Crimean Tatars acquired
Ukrainian citizenship. In mid-1997 Ukraine amended its law making it
simpler for repatriates to apply for citizenship. However, it is also true that
at the same time, there was an absence of mechanism for implementing the
new law on citizenship. It is also certain that local authorities, having an
extremely hostile attitude towards Tatars, created obstacles preventing them
from obtaining citizenship.
Furthermore, Crimean Tatars returning from Uzbekistan, find themselves
in deplorable financial conditions. The crisis of housing deficit, tent cities
and shanty towns, lack of drinking water, electricity, roads and social
services create very difficult living conditions for the repatriates. For a long
time Crimean Tatars demand the re-establishment of the Crimean ASSR that
existed in 1920s, and request monetary compensation from the Ukraine and
Russia as well as from Uzbekistan for their misfortunes after the deportation.
Crimean Tatars claim that since they worked very hard and paid taxes in
Uzbekistan, now they deserve some re-settlement fees from Uzbekistan.
Although Uzbeks are also Moslem peoples, it was not easy for Crimean
Tatars to adjust into the life in Uzbekistan. There existed some hostility
between the host Uzbeks and deported Crimean Tatars who were sent
to Uzbekistan without their consent. Initially, some of this antagonism
was partially based on NKVD’s (Narodniy Komiseriat Vnutrinniy Delprecursor of KGB) anti-Tatar propoganda among Uzbeks during the years
of deportation. Furthermore, Crimean Tatars never saw Uzbekistan as their
new homeland. They have always associated Crimea as their one and only
“homeland” (vatan/ rodina). The one condition that separates the Crimean
Tatars from other deported Turkic peoples is their territorial based identity
with the Crimean peninsula. In addition to this very important fact, having
collective memory of surgun (mass deportation), re-learning how to live in
the Uzbek deserts after being used to living in their green island (yesil ada),
poor working conditions in Uzbek factories after being used to be farmers in
the coastal vineyards in Crimea, kept the Crimean Tatars from assimilating
into the Uzbek society.
After the collapse of the Soviet Union, Crimean Tatars who continued
to remain in their places of exile felt both the `push’ to leave Central Asia
and the `pull’ of the Crimea. Some of these Tatars had to leave comfortable
63 Turkistan News letter. April 22, 1998. These statistics were provided by the Ukrainian State
Committee of Statistics.
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housing and successful carriers in Central Asia in order to be able to realize
their dream of repatriation to Crimea. In addition to this `pull’ factor of
repatriation, there were additional incentives for Crimean Tatars to return
to their homeland such as the growing xenophobia on the part of the
Uzbeks who have recently used the slogan `Ruskii doloi, Tatarskii Domoi’
(Down with the Russians, Tatars go home) that created a push factor for the
Crimean Tatars. According to one source, ``hundreds’’ of Crimean Tatar
homes were burned and pillaged by Uzbek gangs who fought another
exiled nation, Meshketian Turks, in the Fergana Valley in June of 198964. The
increasing lack of tolerance toward minorities in Uzbekistan and complete
breakdown of civil society resulting from civil war in neighboring Tajikistan
has certainly provided further incentive for Crimean Tatars to migrate to
the Crimea despite the hostile reception they receive there from the Russian
population and the sacrifices made in the quality of life by the returnees65.
Furthermore, Crimean Tatars argue that both Russia (Crimean was part of
Russia in 1944, and Russia claims to be the legal successor of the USSR) and
Ukraine as well as Uzbekistan (host to most of the Crimean Tatars after 1944)
are morally responsible for their plight. But so far, Ukraine and Uzbekistan
failed to reach an agreement on Tatars. At the meeting that took place in Kyiv
on April 18, 1998, Uzbek Prime Minister Utkir Sultanov and his Ukrainian
counterpart, Petro Lazerenko, failed to reach an agreement on the return
of the Crimean Tatars to Crimea. Uzbekistan wants only those who were
actually deported to be given deportee status, while Crimean Tatars and
Ukraine insists that all their relatives and descendants be included66. To date
only Ukrainians have provided some financial assistance to Crimean Tatars,
although the former USSR authorities had begun to disperse some money
before the collapse of the Union in 1991. However, the Crimean Tatars are
deeply dissatisfied with the Ukrainian scheme as the money is disbursed
by the local Crimean Cabinet of Ministers, and the Crimean Tatars have
no direct control over when and where that money is spent. According
to the Voice of America report of May 6, 1998, in Geneva, United Nations
Aid Agencies have urgently appealed for international assistance to help
reintegrate more than a quarter-million Crimean Tatars who are living in
desperate conditions into Ukrainian society. According to the same report,
Mr. Dolph Everts remarks that assisting people like the Crimean Tatars can
help to prevent a conflict within a society.
Thirdly, Crimean Tatars are concerned about political and constitutional
position of the ‘Republic of Crimea’ since 1992. Although the peninsula
64 Guboglo, M.N. and S.M. Chervonaia, Krymskoe-Tatarskoe National’noe Dvizhenie. Istoria,
Problemi, Perspektivi , Vol. 1, Moscow: Rossiskaia Akademia Nauk, 1992. p. 245.
65 Williams, Brian G. A Community Reimagined. The Role of `Homeland’ in the Forging of National
Identity: The Case of Crimean Tatars. Journal of Muslim Minority Affairs, Volume 17, no. 2, 1997.
P. 247.
66 RFE/RL report. April 19, 1998.
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remains a constituent part of Ukraine, its leaders, who tend to be pro-Russian
and anti-Tatar, have been granted considerable autonomy, and have used
it to deny the Tatar political representation67. Since 1991 the Tatars have
claimed self determination over the whole peninsula, whereas Crimean
authorities are only prepared to grant them certain `minority rights’. This
clash between two totally different conceptions of the Tatars’ rightful place
in the Crimea has led to growing political confrontations between two
irreconcilable camps and the rise of extremist groups on both sides.
The law on elections to the Supreme Council (Verhovna Rada) of Crimea
that was adopted in October 1993 did not provide for any Crimean Tatar
representation in parliament. After these elections, the Crimean Tatars
undertook a campaign of civil disobedience in order to obtain representation,
including closing down railways and blocking highways. As a result of
this campaign, the law was amended to reserve fourteen out of ninetyeight seats for Crimean Tatars. In the last Ukranian election that took place
on March 29, 1998, two Crimean Tatar deputies (Mustafa Cemiloglu and
Refat Chubarov) were elected to be at Ukrainian Verhovna Rada (Upper
house). This seems to be a fresh start for the time being, but one should
also remember that in the same elections eighty thousand Crimean Tatars
electorate were denied to right to vote68. Although they constitute more
than fifty percent of the eligible Crimean Tatars, they were unable to cast
their ballots in the elections because they were not considered as citizens
of Ukraine. As a result, they have almost no representation in the Crimean
parliament where they had (14) representatives prior to last election, elected
by Crimean Tatars themselves.
There exist a few different explanations why Leonid Kuchma refused to
sign an order that would have granted the right to vote in parliamentary
elections to those resident Tatars who have not yet received citizenship. Above
all, such an order would be contradictory to the Ukrainian constitution,
which gives only citizens of Ukraine the right to vote. But according to
Leonid Pilunskij, who heads the Crimean section of the National Movement
of Ukraine (Rukh Party), “Tatars had those rights that were in accordance the
Ukraine-Bishkek agreement”69. Some experts do not exclude the possibility
that a particular role was played by (parliaments) balloted the present prime
minister of Crimea, Anatolij Franchuk, and former vice-prime minister, Ilmi
Umerov, a Crimean Tatar. If those Tatars who were not eligible to vote were
allowed to vote, Franchuk’s entrance to parliament would have been much
more problematic. Furthermore, in the previous presidential elections, the
67 Voice of America report. May 06, 1998.
68 Kazarin, Vladimir. Problems of the National Identity in Crimea and Construction of Regional
Autonomy. Paper given at the Third Annual ASN (Association of Nationality Studies)
Conference on April 19, 1998.
69 Kravchenko, Vladimir. Why is the Ukranian Government Ruining Relations with Tatars.
Turkistan NewsletterISSN:--1386-6265, Crimea Bulletin, May 1998.
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Mejlis of the Crimean Tatar people appealed to people to give their votes
to Kuchma’s opponent, Leonid Kravchuk70. Just five days before these
elections, on March 24, 1998 several thousands of Tatars clashed with police
in the Crimean capital of Simferopol (Ak-Mesjit). The Tatars began their
protest in the Central Lenin square and then blocked railway tracks and a
key highway after the Ukrainian parliament took no action on their request
for suffrage rights. Eight policemen were hospitalized and an unspecified
number of Tatars were also injured in the confrontation. This clash
happened, because Crimean leaders and the peoples feared that they will
not be properly represented in the local, regional, or national legislatures71.
A Parliamentary district is made up of 110,000 residents. Meanwhile,
under Ukraine’s resettlement policy, the Crimean Tatars are not allowed to
exceed 27 percent of the population in any single administrative unit72. Thus,
Crimean Tatars have never been able to achieve a high enough proportion to
win a district seat. This problem of representation naturally makes the Tatars
feel powerless, and this powerlessness can cause some conflict escalation in
the near future.
The tension between Ukraine and Russia about the possession of the
Crimean peninsula itself (the ownership and status of the Black Sea Fleet
and the use of the port of Sevastopol) create another problem in Crimea.
Kyiv and Moscow are both using the Crimean Tatar situation for their own
ends. Ukraine and Russia signed an agreement on Black Sea Fleet on 28th of
May, 1997. According to this agreement, Ukraine had agreed to allow Russia
to keep its share of the fleet at Sevastopol for the next 20 years and agreed
to lease their port facilities to Russia. Under the deal, Russia compensated
Ukraine for about $526 million worth of ships and paid $100.000,000 a
year for the next 20 years. However, the payments were balanced against
Ukraine’s $3 billion debt to Russia rather than paid in cash. Russia also
forgave $200 million of the Ukrainian debt in exchange for the nuclear
missiles removed from Ukraine in 199273. These are strategic, economic or
geopolitical interests on both sides seeking to manipulate the overall issue
of Crimea. Furthermore, there are some strategic considerations connected
with the Crimea’s location, speculating that Tatars could act as a ``fifth
column’’ for Turkey. The Crimean Tatar problem is seen by the Russians
and the Ukrainians as part of the danger of Turkish expansion in the region,
because both Turks and the Crimean Tatars are Muslim and they share
a similar ethnic and racial background. All this finds a certain resonance
within Ukrainian society and among some politicians.74 The continued
70Ibid.
71 RFE/RL report. March 25, 1998.
72 Ibid. p 51.
73 RFE/RL Reports on May 29, 1997 and May 30, 1997.
74 Özçelik, Sezai (2018). “Kırım 2014 İşgaline Kırım Tatarları ve Türkiye’nin Politikaları
ve Yaklaşımları”, Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan Tatar ve Burak Ş. Şeker (ed.),
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moderation of the Mejlis-the Crimean Tatars representative organ- can not be
assured. The cohesiveness of the Tatar community and their commitment to
nonviolence is breaking down. A full examination of the living standards of
returning Tatars requires a look at the situation of other residents of Crimea,
especially ethnic Russians. The ethnic Russian community in Crimearoughly 1.7 million people- feels traumatized by the events of the last seven
years. Before 1989, Russians occupied a pre-eminent position in Crimea,
comprising more than 70 percent of the population. They dominated the
political, social, and economic life in the region. Today, inter-ethnic relations
between Russians and Tatars in Crimea appear marked by deeply entrenched
feelings of distrust, based on myths and misperception. Although Crimea is
in Ukraine, only 20 percent of the Crimea’s population is Ukrainian, and
their presence is hardly felt75. This inequality among the repatriates and the
local Russian population creates another possible seedbed for a possible
conflict in the future.
All of these above issues, demands from all three sides of the ethnic triangle
in Crimea are connected to ‘identity’, security and well being, communal or
cultural recognition, participation and control; and distributive justice. In
other words, the root causes of all these conflicts can be explained by using
the BHNs theory as a framework in their explanation. On the one hand,
the Crimean Tatar side demand the self-determination and secession right
in order to satisfy their ‘security’ and identity need, on the other hand the
peninsula remains a constituent part of Ukraine as the pro-Russian and antiTatar tendency in peninsula try to destroy Ukrainian authority and Tatars’
existence in Crimea. One of the main reasons of this situation is that majority
of peninsula (% 67) is Russian, and they feel like Crimea belongs to them.
This creates a similar situation to Nagorno-Karabagh conflict between the
Armenians and the Azeris in the Transcaucasus region of the FSU.76

Karadeniz Jeopolitiği, Ocak 2018, ss. 1199-1222. İstanbul: Beta Basım Yayım.
75 Burke, Justin, et.al. Crimean Tatars.: Repatriation and Conflict Prevention. The Forced Migration
Projects of the Open Society Institute. p. 41-43.
76 Özçelik, Sezai. “Rusya’nın Çifte Çevreleme Politikası: Kırım ve Dağlık Karabağ
Çatışmaları”, Betül Karagöz Yerdelen (ed.),, 2. Uluslararası Hocalı Soykırımı ve Bölgesel
Güvenlik Sempozyumu, 26-27 Şubat 2018, Giresun, ss. 180-196; Özçelik, Sezai, “Kırım’ın 2014
İşgali Ekseninde Rusya-Türkiye-Ermenistan İlişkileri: Rusya’nın Çifte Çevreleme Politikası”,
19. Yüzyıldan Günümüze Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi, Atatürk
Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2017, ss. 443-458.
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5. CONCLUSION
5.1. Suggestions
Talks on settlement must be tied to a visible economic reconstruction
program. It is widely agreed the possibility of conflict are not decrease until
the average person has adequate shelter over his or her head, enough to eat,
and a job with a steady income.
Neither the United Nations (UN) nor the non-governmental organizations
(NGOs) came to the Soviet republics with experience working in the FSU.
On an interorganizational level, intergovernmental organizations and
NGOs must develop liaison groups to share the information and insights.
Ukraine’s political and administrative structure is full of obstructionism.
International organizations (IOs) and NGOs must devote significant time
to educating the public-both government officials and local populationsabout the role of international human rights and humanitarian law, the
concept of individual rights, and the role of private voluntary organizations,
all of which are still relatively new to the FSU.
Dialogue between parties should be encouraged by promoting and
device or process that rewards inter-ethnic cooperation such as electoral
or constitutional devices that encourage the development of coalitions and
aid distribution to the Crimean Tatars and by encouraging moderate and
centrist group such as the Democracy Party of Crimea and the Party of InterEthnic Concord of Crimea.
The Crimean Tatars case provides a basis for establishing general rule
for conflict prevention, at least in ECE and FSU. Like all cases of potential
or actual conflict in ECE and FSU involve multi-ethnic state undergoing a
painful socio-economic and political transition, where ethnic minorities are
struggling for their perceived rights against an ethnic majority that is engaged
in a process of nation-state building. With past inter-ethnic grievances, some
politicians play the nationalist card in order to regain power.
Moreover, the setting up of instruments such as the CSCE missions
and the High Commissioner of National Minorities (HCNM) devoted to
conflict prevention has also had a positive effect. CSCE missions and fact
finding missions, visits and recommendations by the HCNM, and contacts
and technical expertise from the Council of Europe (COE) have greatly
contributed to the defusing of tension in Crimea, where the parties are
relatively amenable and open to compromise.
Minority rights together with democratic practices and economic stability
is one part of the answer. Beyond legal provisions, international action
should attempt to improve the minorities’ living conditions, increase their
presence in administrations and raise the number of centers of education,
teachers, newspapers, radio and TV stations, cultural associations and trans38
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border projects. The international community can contribute to the financing
of some of these projects.
5.2. Obstacles
- Conflict prevention, in an international environment where external
interference to states’ internal matters is looked suspicious is hampered by
the constraints imposed by sovereignty.
- The difficulties of decision-making in most IOs, where consensus
is the rule and the slowness of the international community in gathering
momentum for action, constitute another hindrance to effective prevention.
Moreover, the lack of political will greatly undermines the credibility of
international action.
- The existing instruments are also far from perfect. To begin with, IOs
have certain inherent shortcomings because of their dependence on the
cooperation of their leading members. Moreover, some of the institutions
that deal with the key element of early warning are badly understaffed
(HCNM) and there is no arrangement for recruiting international mediators.
- Bureaucratic inertia, lack of common interests, and lack of political are at
present appear formidable obstacles to conflict prevention regimes.
There is no question that internal violence and ethno-national conflict
present an increasing threat to stability in ECE and FSU region. The real
danger today is not that the international community may intervene at all.
However, sophisticated our warning systems, it is only when conflicts are
“on the screen”; literally as well as figuratively, that they received attention.
Often, that is when it is too late. We should thus strip prediction from
prevention to the greatest extent possible. In the same vein as the distinction
between “preventive” and “predictive” medicine, conflict prevention
may be the most cost-effective strategy with regard to domestic and interethnic conflicts. Rapid reaction capacities need to be enhanced and relied
on automatically. Provided that they can be designed to minimize perverse
effects, systemic transformative actions should progressively become part
of the operational design of international institutions and NGOs. Priority
should be granted to preventing the recurrence of conflicts through
adequate reconstruction and reconciliation program. The early warning bell
has been rung in Crimea. We should focus on whether the signals are being
interpreted properly and how future responses may best be formulated.
In the long run, developing infrastructure for peace requires an increasing
degree of institutionalization and long-range planning.
Justifiably, Crimean Tatars want to rectify the injustice done to them
by the 1944 deportation. With or without outside help, their resettlement
of Crimea have continued until the Millenium. However, poverty is
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widespread-affecting many Tatars, but also plenty of Russians, Ukrainians,
and others-and a mood of desperation threatens to proliferate. Amid such
conditions, irrationality can overpower common sense, sparking a chainreaction of violence. Even if the influx of Tatars is not a direct cause of conflict,
repatriation could be used as a pretext to initiate trouble (scapegoating).
Keeping in this mind, The Crimean Tatar political figures especially
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu and Rıfat Çubarov have continued to play
a central role in determining how development will unfold in Crimea. The
international community should therefore implement extensive conflict
prevention measures.
As it stands now, the Crimea’s problems are so extensive that they can
not be completely alleviated by international aid. But additional foreign
assistance may ease the widespread feeling of hopelessness among
the Crimean Tatars, as well as the frustrations and fears. In my opinion
fact finding missions, regional or international NGOs, and some other
international organizations can help prevent an explosion of a conflict in
Crimea. Conditions are now favorable for undertaking conflict-prevention
initiatives. First, after the bloody war in Chechnya, radical tendencies
in Crimea, both among Russians and Tatars decreased.77 Also, the lowgrade nature of the Crimean territorial dispute facilitates the opening of a
constructive inter-ethnic dialogue. Meanwhile, constitutional arrangements
defining the Crimea’s status within Ukraine await finalization, meaning
the remains some room for bargaining. Finally, the Mejlis remained in the
hands of moderates following the Kurultai in June 1996, meaning Tatars
have continued to show restraint for the foreseeable future. Changes in
the existing set of circumstances might complicate the chances that conflict
prevention measures would have desired effect. Moreover, the diaspora
communities of the Crımean Tatars in Romania, Bulgaria, European
Union, the United States, Uzbekistan and Turkey may play important and
productive role to convince both Ukraine and their home government on the
Crimean Tatar question. The economic, political, and lobbying contributions
should be increased for the conflict prevention and resolution in Crimea.
The window for effective action may not remain open forever long.
Feelings of frustrations in the Crimea are increasing. After the signed
agreement about the Black Sea Fleet, the relations between Ukraine and
Russia seems to be cooling down, but under the surface there are still many
unaddressed issues. Furthermore, there appears to be a sharp division
between the radicals and the other within the Crimean Tatar Mejlis. The
time is now for effective international action. Waiting heightens the risk of a
conflict that could deal a mortal blow to the development of civil society not
only in Crimea, but also across much of the FSU.
77 Özçelik, Sezai. (2018). “II. Soğuk Savaş ve Kırım’daki Jeopolitik Gambit: Rusya’nın Stratejik
Derinliği Bağlamında Kırım’ın İşgali ve Kırım Tatarları”, Karadeniz ve Kafkaslar: Riskler
ve Fırsatlar: Ekonomi, Enerji ve Güvenlik, Osman Orhan (ed.), İstanbul: TASAM Yayınlar,
Temmuz 2018, 179s., ss. 57-76.
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Erdem AYÇİÇEK1
Özet: Bu çalışma, kitlesel göç hareketliliğine yönelik organize edilen kapsamlı
insanî yardım faaliyetlerinin belirlenmesinde önemli kilometre taşlarını oluşturan
temel kavramlara ve politika belgelerine dair tanımlayıcı bir çerçevede hazırlanmıştır. Bu politikalar, temelde insanî alan işkolunda faaliyet gösteren kurumlar ve
bu kurumlarda profesyonel ve/veya gönüllü bir şekilde çalışma sergileyen insani
yardım çalışanlarına yönelik geliştirilmiştir. İnsanî yardımın nasılı ile ilgili olan
konular, birçok uluslararası kurum ve kuruluşun birlikte çalışması gereken konulardır. Bu bağlamda da, söz konusu çalışmanın çerçevesini farklı kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir şekilde hazırladığı ana politika
belgeleri teşkil etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kitlesel Göç, Mülteci, Standardizasyon, İnsanî Yardım, Temel
İlkeler
Abstract: This study is prepared within the descriptive framework with regards to the policy documents and core terms which are forming milestones on determining the humanitarian assistance activity modalities towards the mobility
of mass migrations. These policies have been developed mainly for institutions
operating in the humanitarian field and humanitarian aid workers who work in
these institutions professionally and / or voluntarily. Issues related to the ways of
humanitarian aid are among the topics that many international institutions and
organizations should work together. In this context, the main policy documents
prepared jointly by different public institutions and non-governmental organizations constituted the framework of the study.
Key Words: Mass Migration, Refugee, Standardization, Humanitarian Aid, Core
Principles

 تــم إعــداد هــذه الدراســة يف إطــار وصفــي للمفاهيــم األساســية ووثائــق السياســة التــي تشــكل معــامل مهمــة يف:ملخــص
 تــم تطويــر هــذه السياســات بشــكل.تحديــد أنشــطة املســاعدات اإلنســانية الشــاملة املنظمــة لحركــة الهجــرة الجامعيــة
 أو طوعــي/ أســايس للمؤسســات العاملــة يف املجــال اإلنســاين وعــال اإلغاثــة اإلنســانية الذيــن يعملــون بشــكل مهنــي و
 القضايــا املتعلقــة بطريقــة املســاعدة اإلنســانية هــي مــن بــن القضايــا التــي يجــب عــى العديــد مــن.يف هــذه املؤسســات
 شــكلت وثائــق السياســة الرئيســية التــي أعدتهــا بشــكل،  ويف هــذا الســياق.املؤسســات واملنظــات الدوليــة العمــل معــا
.مشــرك مؤسســات عامــة ومنظــات غــر حكوميــة إطــار الدراســة
 املبادئ األساسية،  املساعدات اإلنسانية،  التقييس،  الالجئون،  الهجرة الجامعية:الكلامت املفتاحية
* Bu çalışmanın özeti XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa Uludağ
Üniversitesi, 14-15 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen sempozyumda sunulmuştur. Mülteciler
ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) Yönetim Kurulu
Üyesi
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1. İnsanî Müdahalelerde Temel İlkeler: Genel Bir Bakış
İnsanî yardım, kelimenin en geniş manasıyla, doğal afet veya insan
kaynaklı çatışma durumlarında mağdur ve muhtaç konumdaki kesimlere aynî destek sunma, nakdî yardımda bulunma ve hizmet üretme eylemidir. Beşeri âlemde paylaşılabilen bir acı bilinci üzerine inşa edilmiş
olan bu eylem, bu bilincin nesnel bir biçimi olarak yardımlaşma eylemini
üretmiştir. Bu çerçevede de, yardımlaşma en klasik boyutuyla dinî veya
seküler doğru yaşam ahlakı tarafından koşullanan bir eylem tarzıdır. Kişisel olabileceği gibi, kolektif bir mizaca da sahip olabilir. Zor koşullarda
iyiliğin, sağlığın ve neşenin doğaçlama gelişimini esas alır. Pek de adil
olmayan bir yaşamın kırılgan kurbanlarına yönelik teselli ve tedavi edici
boyut taşır.
Bununla birlikte insanî yardım kavramının modern versiyonu, 20. yüzyılın ortalarından itibaren oluşmaya başlamıştır. Kavramın belirli kurucu
ilkeler üzerine çivilenmesi, yardım faaliyetinin, onlara yol açan nedenler
kadar, onların yol açabilecekleri sonuçlarla da tanımlanması gerekliliği
üzerinde durur. Yardım alan ile yardım eden arasındaki ilişki aksı ne kadar asimetrikse, bir o kadar da manipülatif olabileceğinin bilgisi, bu anlamda tecrübe edilerek öğrenilmiştir. İnsanî yardımın genel olarak kabul
gören bir tanımı ve temel ilkeleri ilk olarak Birinci Dünya Savaşı sonrası
Versallies Antlaşması ile ortaya çıkan bir uluslararası yardım sistemi olmasına rağmen, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurumsallaşma ve 1990’lardan itibaren yaşanan derinleşme süreçlerinde köklerini bulmuştur.1
İnsanî ilkeler, uluslararası insanî hukuk ve pratiğe dayanmaktadır. Günümüzde insanî yardım faaliyetlerine yol gösterici olan dört temel ilke
vardır. Bu anlamda günümüz insanî yardım çalışmalarının yeni bir form
kazanma süreci, bahse konu kurucu ilkelerin kalıplarında gerçekleşmiştir.
Bu ilkeler; insanilik, tarafsızlık, nötrlük ve bağımsızlıktır. Bu ilkeler resmi
olarak BM Genel Kurulu tarafından 1991’de (insanlık, nötrlük ve tarafsızlık)2 ve 2004’te (bağımsızlık)3 olarak oluşturulmuştur. Bahse konu kurucu
ilkeler, ICRC tarafından eklemeler (gönüllülük, bütünlük ve evrensellik
ilkeleri) yapılarak tekrarlanmıştır.4 Buna göre dört temel ve üç yan insanî
yardım ilkesinden bahsetmek mümkündür:5
1 Davey E, Borton J, M Foley. (0213). A History of the Humanitarian System, Western Origins
and Foundations. HPG Working Paper. London: Overseas Development Institute
2 United Nations. Strengthening of the Coordination of Humanitarian Emergency Assistance
of the United Nations. UN resolution 46/182.
3 United Nations. (2004). Strengthening of the Coordination of Humanitarian Emergency
Assistance of the United Nations. UN resolution 58/114.
4 The Fundamental Principles of the Red Cross: Commentary, http://www.icrc.org/eng/resources/
documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm
5 International Review of the Red Cross (2016), Principles guiding humanitarian action:
Applying the humanitarian principles: Reflecting on the experience of the International
Committee of the Red Cross, 97 (897/898), 183–210.
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• İnsanilik/İnsanlık: İnsanlık, beşeri eyleme yön veren bir etik vizyonu
oluşturur. Kişinin fiziki ve ruhsal varoluşuna yönelik geliştirilen bu ilke,
insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşam anlamına gelir. Dolayısıyla,
kişinin haysiyetini konu alarak yaşamını sürdürebiliyor oluşuyla birebir
ilgilidir. Kişinin, gerek içerisinde bulunduğu koşullar gerekse taşıması
gereken moral ve motivasyonlar anlamında sahip olması gereken temel
yaşam standartlarını ifade eder. Bu ilke zaviyesinden bakıldığında insanlık, somut ve parçalı bir yapı olarak değil de soyut ve bir bütün içerisinde
tanımlanmıştır. Bu açıdan insanilik, saygın bir yaşamın normlarını ve sağlıklı bir hayatın normallerini işaret eder.6
İnsanilik ilkesinin geniş marjları, ihtiyaç skalasında en az bir diğeri kadar önem arz eden sorunların cevaplanmasını da gerektirmektedir. Kötü
şartlar dairesinde bu ilkenin birebir uygulanması, beraberinde pek çok
engeli ve sorunu getirebilmektedir. Asgarî yaşam kaynaklarına saygınlık
çerçevesinde erişebiliyor olmak, bir toplumun var olabilmesi için yeterli
şartlar sunmaz. İnsanî yardım eylemleri söz konusu olduğunda, bu eylem
yapılarının sınırlı bir süre içerisinde olduğu düşünülen bir çatışma ortamı
için tasarlandığı görülür. Böylesi bir yaşamı güvence altına almak, farklı alanlarda entegre ve eşanlı uygulamaları şart koşarken, somut çatışma
örneklerinde insanî yardım pratikleri bu türden kapsamlı hizmet sunma
imkanına sahip olmayabilmektedir.
• Tarafsızlık: Bir ilke olarak tarafsızlık, yardım faaliyetinin, giydirilmiş kimliklerden, alınmış pozisyonlardan ve taraflardan bağımsız olması
anlamına gelir. Siyaset her ne kadar birin ikileşmesi, uzlaşmaz çelişkiler
etrafında kutuplaşan taraflar arasında kurulursa, insanî yardım faaliyeti
de bir o kadar taraflar dışı ve ötesi bir mecrada, işbu gövde söylem üzerine kendisini inşa eder. Bu ilkenin uzanımında yapılabilecek bir diğer
çıkarsama ise insanî eylemin yüksek ihtiyaç skalasına sahip olmasıdır. Bu
bağlamda da, insani eylemin mağdur ve hassas kişilere yönelimli olması
gerekir. Tarafsızlık, kurgulanan insanî faaliyetin yalnızca ihtiyaçları esas
alması ve bu gereksinimleri gidermeye odaklanmasıdır.
• Nötrlük: Bu ilke, tarafsızlık ilkesinin garantörü niteliğindedir; üretilen insanî yardım faaliyetinin, kelimenin tüm manasıyla insanî saiklere
dayanması ve hedef grup nezdinde herhangi bir ayrımcılığın yapılmaması anlamına gelir. Cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı,
ulusal veya toplumsal köken, sınıf gibi faktörler, insanî yardım çalışmasında eksen olarak alınamaz. İnsani aktörün tümüyle güvenilir bir boyut
kazanmasının yolu, onun ayrım gözetmeyen tutumundan geçer.
• Bağımsızlık: En genel anlamıyla bağımsızlık ilkesi, insanî faaliyetlerin, ekonomik, siyasi, askeri veya diğer zemindeki çıkar odaklı aktörlerin
kendi direktiflerinden münezzeh olması anlamına gelir. İnsanî çalışmalar
6 ICRC. Resolutions of the 26th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, 01-011996
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bu türden çıkar odaklı herhangi bir aktörle bağlı ve kayıtlı değildir. Bu
çerçevede bağımsızlık ilkesi, her insanî yardım kurumunun, uygulamaya dönük kendi kararlarını verme bütünlüğünü sağlaması (an inegrity of
your decision making) anlamına gelmektedir.7
Bahse konu dört temel ilke, kuruluş amacı itibariyle insanî çalışma yürütecek kurum ve kuruluşların fiiliyat sahasına çıkarmaya borçlu oldukları ilkeler manzumesini oluşturur. Dolayısıyla bahse konu ilkeler, insanî
yardım faaliyetlerini sevk ve idare eder niteliktedir. Kurum ve kuruluşlar,
hizmet üretme süreci içerisinde mâruz kalınan her türlü çevresel koşulda,
bu ilkeleri tatbik etmekle sorumludur.
2. Uluslararası İnsancıl Hukuk
Her ne kadar savaş hukuku (law of war), silahlı çatışmalar hukuku (law
of armed conflicts) ve uluslararası insancıl hukuk (international humanitarian law) kavramları, hem lafzi hem de pratik olarak farklı anlamsal
çağrışımlar edinse de her üçünün de, çatışma ortamında sivilleri koruma
noktasında ortak bir hedefe yöneldiği söylenebilir.8 İnsanlık onurunun
ve haklarının muhafaza edilmesi anlamında, modern nitelikle ilk uluslararası insancıl hukuk kodlamasının, 1864’te ilk Cenevre Sözleşmesi ile
başladığı söylenebilir.9 Nitekim aynı yıl, Cenevre’de Uluslararası Kızılhaç
Komitesi (International Committee of the Red Cross, ICRC) kurulmuştur.
Modern uluslararası insancıl hukukun tesisinde 1906 ve 1929 yıllarında
Cenevre’de yapılan uluslararası konferanslar, Cenevre Sözleşmesinde boş
bırakılan konuları kapsam içerisine alma işlevi görmüştür. Nihaî aşamada 9 Aralık 1949 tarihinde, bütün dünya devletleri tarafından imzalanmış
bulunan ve her devlet tarafından (çeşitli şerh maddeleri ile birlikte) imzalanacak olan Cenevre Sözleşmeleri, günümüz modern harp hukukunun
temellerini teşkil etmiştir.
Savaş koşulları, temelde savaşmak (war making), devlet kurmak (state
making), koruma sağlamak (protection) ve kaynaklara el koymak (extraction) faaliyetlerinin eş zamanlı olarak uygulandığı süreçleri ifade eder.10
İnsancıl hukuk, savaşı menetme boyutunda değilse bile tesirlerini tadil etmek çerçevesinde kaideler içerir. İnsancıl hukuk, özellikle silahlı çatışma
dönemlerinde, çatışmalardan kaynaklanan mevcut ve muhtemel zararları
en aza indirmek ve başta siviller olmak üzere çatışmalardan zarar gören
mağdur kişi ve kesimleri korumak amacıyla belirlenen kurallardan oluşur. Çatışmaların önü alınamayacak bir şekilde tırmanma içerisine girdiği
7 OCHA on Message: General Assembly resolution 46/18; Humanitarian Principles
8 32nd International Conference of the Red Cross and Red Crescent, 8-10 December 2015, Geneva,
s. 7
9 Tütüncü, A.N. (2006). İnsancıl Hukuka Giriş. İstanbul: Beta
10 Charles, C. War Making and State Making as Organized Crime, Cambridge University Press,
1985
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dönemlerde tarafların bir takım politik-pratik davranışlarını yasaklar ve
savaşın yarattığı acıları azaltmak amacıyla sivil halkın yararına yardım
hakkını düzenler.11 Bu durum, insancıl hukukun ayırt edici bir vasfını da
ortaya koyar; insancıl hukuk kuralları, ilke olarak sadece savaş̧ zamanında ve işgal durumunda uygulanması nedeniyle özel (lex specialis) nitelikteki bir hukuk dalıdır.12 Özel ve özellikli bir hukuk dalı olarak insancıl
hukuka ilişkin en genel şekliyle “uluslararası veya uluslararası olmayan
nitelikte silahlı çatışmalardan kaynaklanan insani sorunları özel olarak
düzenlemeye yönelik olarak oluşturulmuş ve insani nedenlerle, tarafların
istedikleri savaş yöntem ya da araçlarını kullanma hakkını sınırlayan ya
da çatışmadan zarar gören ya da görebilecek olan kişi ve malları koruyan,
sözleşme ya da teamül kökenli uluslararası kurallar” olarak tanımlanabilir.13
Silahlı çatışma durumlarında çatışan tarafların hareketlerini düzenleyen mühim kaideler getiren uluslararası hukuk kuralları dizisi, esasta
askeri çatışma ile sivil insanlar arasında bir denge durumu tesis etmeye
yönelmiştir. Uluslararası insancıl hukuk, siviller, savaş esirleri ve yaralılar
gibi, savaşmayan ya da artık savaşamayanları kendi koruyucu mahiyeti
içerisine almayı hedefler. Bu açıdan siviller, tümüyle savaşın dışında tutulması gereken kesimleri teşkil eder. Savaşan silahlı gruplar ile siviller
ayrımı, saldırılarda orantılılık, sivil kayıplardan kaçınmak ve teminat hasarını en aza indirmek için tüm uygulanabilir tedbirleri alma zorunluluğu
ve doğal çevreye yaygın, uzun dönemli, ciddi zarar verecek silahlar kullanmama ilkesi uluslararası insancıl hukukun temel ilkeleridir. Uluslararası insancıl hukuk, askeri hedeflere yönelik saldırılara da sınır getirir.
Hukuksal her türlü düzende olduğu gibi, uluslararası hukuk düzeninde de kendi hedef grubunu oluşturan taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bulunmaktadır. Bu tarafların bir boyutu olarak, uluslararası insancıl hukukun kaide ve hükümlerinin insanî alan çalışanlarına
eylem alanı sağlayan bir boyutu daha vardır; çatışmalardan etkilenen kişi
ve kesimlere hizmet götürmek ve yardım ulaştırmak. Uluslararası insancıl hukuk, silahlı çatışma ve işgal durumlarını yöneten uluslararası yasal
kurallardır. İnsanlık ve askeri zorunluluk arasında denge kurarak savaş
zamanında insan ıstırabını azaltmayı amaçlamaktadır.
Uluslararası insancıl hukuk kurallarını düzenleyen ve kaynaklık eden
sözleşmeleri iki ana kümede toplamak mümkündür. Birinci küme, çatışma dönemlerinde uygulanabilecek/uygulanmayacak yöntemler, kullanılabilecek enstrümanlar türünden konular ve savaş hukuku kurallarının
geniş yer bulduğu Lahey Sözleşmelerinden oluşmaktadır. Bahse konu
Sözleşmeler, 1899 ve 1907 tarihlerinde düzenlenen barış konferansları so11 Bouchet-Saulnier, F. (2002). İnsancıl Hukuk Sözlüğü, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 398
12 Başer, M. (2014). İnsancıl Hukuk: Yeni Savaşlar, Yapısal Sorunlar ve Korunmayan
İnsan Hakları. Ankara: Gazi Kitabevi, 37
13 Öktem, E. (2011). Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları, Derin Yayınları, 67.
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nucunda kabul edilen bir dizi sözleşmeden oluşmakta ve Lahey Hukuku olarak da isimlendirilmektedir. İkinci kümede ise silahlı çatışmaların
mağdurları olarak siviller ile hasta ve yaralı silahlı kuvvetler mensuplarının korunması, yaşam hakkına, vücut bütünlüğüne, insan onuruna ve
haysiyetine yönelik insan haklarıyla bağdaşmayan muameleleri önlemek
üzere, insan haklarının ihlalini önlemeye ilişkin kaideleri ihdas eden Cenevre Sözleşmeleri bulunmaktadır.14
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsviçre hükümetinin daveti ile toplanıp
63 devletin temsil edildiği 1949 Cenevre konferansı aşağıdaki sözleşmeleri revize etme oturum maddesiyle toplanmıştı:15
a) Kara harbinde yaralıların ve hastaların durumunun ıslahına dair 27
Temmuz 1929 tarihli Cenevre sözleşmesi.
b) 1906 Cenevre sözleşmesi prensiplerinin deniz harbine tatbikine dair
18 Ekim 1907 tarihli onuncu Lahey sözleşmesi.
c) Harp esirlerine yapılacak muamele hakkındaki 27 Temmuz 1929 tarihli Cenevre sözleşmesi. Bunlardan başka harp zamanında sivil şahısların himayesine dair yeni bir sözleşme yapılması da konferans gündeminde yer almıştı.
İşbu konferans neticesinde, 12 Ağustos 1949 tarihinde kabul edilen sözleşmelerin tekrar onaylanması ile birlikte bazı yenilikler, daha sistematik
bir şekilde sözleşmeye eklenmiştir. Buna göre sözleşmenin hükümleri,
umumî hükümler, suçların cezalandırılması, nihaî hükümler olmak üzere
üç alt başlık halinde sıralanmıştır.16
3. İnsani İlkeler ile Uluslararası İnsancıl Hukuk Arasındaki Farklar
Hem temel insanî yardım ilkeleri hem de uluslararası insancıl hukuk,
silahlı çatışma sırasında yaşanan ve yaşanabilecek olan zararı azaltmayı
aynı zamanda da, insan yaşamını ve onurunu korumayı hedeflemektedir.
Karşılaştırmalı bir analiz düzeyinde uluslararası insancıl hukuk ile insanî
ilkeler konusunda ilk ayrışma noktasının, her iki ilkeler manzumesine de
öncülük eden beslendikleri kaynaklar hususunda belirdiğini söylemek
mümkündür. Bu anlamda değinilmesi gereken öncelikli husus, insanî
prensiplerin öncelikle hukukî bir çaba ve uğraşı ortamından ziyade insanî
yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü pratik ortamda ortaya çıktığıdır.17
14 Karacaoğlu, E. Uluslararası İnsani Hukuk ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, TODAIE
İnsan Hakları Yıllığı, 58.
15 Summary of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Their Additional Protocols (2012),
International Committee of the Red Cross, Switzerland
16 Mackintosh, K. (2020), The Principles of Humanitarian Action in International Humanitarian Law:
The Politics of Principle: the principles of humanitarian action in practice, 3
17 Doswald Beck, Louise, Vite, Sylvain (2011). International Humanitarian Law and Human
Rights, American Red Cross, April 2011,
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Bağlayıcılık Açısından Farklılık: İnsanî ilkeler, yasal olarak bağlayıcı
değildirler, aksine profesyonel bir standart olarak ve insani eylem için etik
bir çerçevede işlev görürler. İnsancıl hukuk kuralları ise emredici hukuk
kuralı çerçevesinde bağlayıcı bir niteliği haizdir.
Beslendikleri Kaynak Açısından Farklılık: Tıpkı insanî ilkeler gibi,
uluslararası insancıl hukuk da 19. ve 20. yüzyılın ürünüdür. Her ne kadar
savaşa ilişkin din ve temayül kaynaklı bazı etik sınırlamalar gelişmişse de,
bu kuralların yazılı ve bağlayıcı anlaşmalar şeklinde kodifiye edilme süreci 19. yüzyılın ortalarında başlamıştır. Bu, savaşta insanlığa önem veren
ve Kızılhaç Uluslararası Komitesi›ni Sözleşme›nin sorumlusu olarak kuran 1864 tarihli İlk Cenevre Sözleşmesi›ni içermektedir. Daha sonra, 1899
ve 1907 Lahey Sözleşmeleri, belirli taktikler, stratejiler ve savaş silahlarını
yasaklayarak savaş araçlarına ve yöntemlerine kısıtlamalar getirmiştir. Birinci ve İkinci Paylaşım Savaşları’nın doğurduğu dehşet, çatışmanın bütün taraflarının kabul edebileceği asgari standartlar üzerine geliştirilmiş
kurallar silsilesine olan ihtiyacı gün yüzüne çıkarmıştır.
Hedef Kitlesinde Farklılık: Uluslararası insanî hukuk ve insanî prensiplerin farklı bir kapsamı ve hedef grubu söz konusudur. İnsanî yardım
ilkeleri insani aktörlere - yani doğal afetler ve silahlı çatışmalar sırasında koruma ve yardım sağlayan bireyler ve kuruluşlar – hitap etmektedir.
Buna karşın, uluslararası insancıl hukuk sadece silahlı çatışma durumları
için geçerlidir. Devletler ve devlet dışı silahlı gruplar da dâhil olmak üzere
silahlı çatışmalardaki bütün tarafları bağlar. Uluslararası insancıl hukuk,
savaş sırasında siviller ve sivil nesneleri korumayı amaçlar. Bu bağlamda
da, genel koruma ve özel korumalar olmak üzere iki tür koruma anlayışı
geliştirilmiştir.
i)

Genel Koruma: sivil kesim ve nesnelerin saldırıların hedefi olmaması
anlamına gelir.

ii) Özel Korumalar: Ek ve tamamlayıcı koruma önerilerini ifade eder.
Özel korumalara dair üç temel hedef grubu mevcuttur; bunlar;
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4. İnsanî Alanda Sektörel Müdahaleler
Alana ilişkin kapsayıcı bir açıklama yapmak için uluslararası mülteci rejiminin yanı sıra uluslararası insanî alanın temel kavramlar üzerinden kurgulanan ilişkiler ve hizmet ağlarını incelemek önem taşımaktadır.18 Ancak söz konusu insanî alan norm ve müdahalelerin hepsine bu
çalışma kapsamında değinilmeyecektir. Çünkü insanî alanın oluşumu
göç olgusunu takiben meydana gelmiştir ve göç olgusunun barındırdığı
tüm olumsallık, insani alandaki müdahale perspektiflerine yansımıştır.19
Bu çerçevede SPHERE Projesi-Afete Müdahalede Asgari Standartlar ve
İnsani Yardım Sözleşmesi ve Kuruluşlar arası Daimi Komite (IASC) tarafından hazırlanan Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek
Kılavuzu temel politika belgelerine değinilecektir.
4.1. Sphere Projesi -Afete Müdahalede Asgari Standartlar ve İnsani
Yardım Sözleşmesi
Nisan ve Temmuz 1994 arasındaki Ruanda Soykırımı, yakın tarihin en
büyük ve en hızlı nüfus yer değiştirmelerinden birini tetikledi. Ruanda’da
bir milyondan fazla insan yerinden edildi ve iki milyondan fazla kişi
komşu ülkeler Tanzanya, Burundi ve Zaire’ye kaçtı. En büyük ve en istikrarsız mülteci yerleşimi, şu anda Kongo Demokratik Cumhuriyeti olarak
bilinen, Zaire sınırındaki küçük göl kenarındaki Goma kasabası etrafında
toplandı. 20
Uluslararası insanî aktörlerin o zamana kadarki tanımlanmış eylem
kalıpları ve müdahale perspektifleri, Ruanda’da yaşanan insanlık dramı
karşısında yetersiz kalmıştır. Üstelik çok sayıda uluslararası hükümet dışı
örgüt ile, yüksek düzeyde fon akışı sağlanmasına rağmen insani yardım
faaliyetlerinden kayda değer bir netice elde edilememiş ve yardım hizmetleri hedef gruba ulaştırılamamıştır. Binlerce kişinin su, yemek ve barınak gibi temel ihtiyaçları, operasyon sahasındaki aksaklıklar nedeniyle
insani yardım kuruluşları tarafından gerçekleştirilememiştir. Aynı yılın
Temmuz ayının sonunda, kolera ve dizanteri salgınları, hâlihazırda hassasiyet düzeyi yüksek nüfus gruplarının durumunu daha da kötüleştirdi.
Her ne kadar güvenlik arayışı ile Ruanda’daki çatışmadan kaçmış olsalar
bile, 48.000’den fazla Ruandalı mülteci, Zaire’ye geldikleri ilk ay içerisinde
vefat etmiştir. İnsani yardım camiasının Goma örneğinde sergilediği başarısızlıklar, uluslararası toplum nezdinde yeni tartışma başlıklarını gün18 Jan Jansen and Simone Lässig (2020), Refugee Crises, 1945-2000: Political and Societal Responses
in International Comparison, Cambridge University Press
19 Suhrke, A. (2003). Human Security and the Protection of Refugees, The United Nations
University Press
20 The Sphere Project (2011). Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian
Response, United Kingdom
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deme getirmiştir.
Goma’daki insani kriz ve Ruanda soykırımı daha geniş anlamda insani sektör için travmatik bir dönüm noktası oluşturmuştur. Pek çok sivil
toplum kuruluşu, Soğuk Savaş sonrası dönemde gittikçe zorlaşan çatışma
ortamlarına girerken, hizmet sağlayan aktörler ile hedef grup arasındaki
mesafenin açılmış olması hesap verebilirlik ve performans yönetimi konu
başlıklarında tartışmalara yol açmıştır. Benzeri görülmemiş sayıda kurum
ve kuruluşun insani faaliyetleri düzenleme eksikliği, farklılaşan hizmet
yelpazesi ve standart farklılıklar, düşük performans ve profesyonellik
eksikliği ile birlikte, insani yardım sisteminin ciddi bir şekilde gözden
geçirilmesi gerektiğine dair endişeleri uyandırmıştır. 1994 soykırımı ve
bunun ardından gelen yardım operasyonları, Ruanda’ya Acil Yardımların
Ortak Değerlendirilmesi (JEEAR) öncülüğünde, daha önce görülmemiş
bir uluslararası işbirliğine dayalı değerlendirme sürecini hızlandırmıştır.
Ruanda krizi, insani yardım tarihindeki karşılaşılan en büyük başarısızlık
olarak nitelendirilmiştir. Soykırımın önlenmesine veya durdurulmasına
müdahale edilmemesi, daha sonra Goma’daki salgının yönetilememesi ve
uluslararası toplumun krizi çözmek için politik bir stratejiyi koordine etmemesi belli başlı sorun alanları olarak ortaya koyulmuştur.
Uluslararası insani alan aktörlerinin mevcut hizmet kalıplarına yönelik
(öz) eleştiriyi içeren çalışmalar, 1997 yılında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla başlatılmıştır. Dünyanın çok farklı bölgelerinde gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinin meşruiyet kaybına uğradığı bir
konjonktürde, alana ilişkin temel teamülleri derleyip toplama amacıyla
“Afete Müdahalede Asgari Standartların Belirlenmesi” projesi başlatılmıştır. Projenin amacı, afetlerden etkilenen insanlara sağlanan yardımın
kalitesini yükseltmek ve afet müdahalelerinde insani yardım sisteminin
hesap verebilirliğini arttırmak şeklinde belirlenmiştir. Ruanda krizine yapılan cari müdahale hizmetleri, karmaşık acil durumları planlama, hazırlama ve ölçekleme yetersizliği nedeniyle eleştirilmiştir.
Afete müdahalede asgari standartların belirlenmesi projesinin bir çıktısı
olarak geliştirilen Sphere Elkitabı ilk olarak 2000 yılında basılmıştır. İşbu
elkitabı, farklı insani yardım kuruluşlarının deneyim paylaşımları ile revize edilmiş ve eğitim modüllerine dönüştürülerek yaygınlaştırılmıştır. Bu
kapsamda da, insanî yardım faaliyetine yol gösterecek olan ortak amaçlar
doğrultusunda bir netleşme ve hizmet standartları noktasında yakınlaşma süreci ivme kazanmıştır. İnsanî yardım camiasının Goma gibi acil ve
karmaşık durumlarda koruyucu hizmetler sunamamasının sebepleri nedendir? Gıda, su, temizlik, barınma ve güvenlik dâhil olmak üzere tüm insanî yardım sektörlerinde ihtiyaçlara daha iyi hizmet sunmanın alternatif
yolları nelerdir? İnsanî bir hizmet tarzının zarar vermeme ilkesi uyarınca
eyleme dökülmesi ne şekilde mümkün olabilir? Bahse konu sorular ekseninde gerçekleştirilen proje toplantıları ile, insanî aktörlerin temel ilkeler
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etrafında profesyonelleşmesine doğru bir hareket başlatılmıştır. Kapsayıcı
hizmetler sunumu için geliştirilen bu standartlar, insanî yardımın insanlık
ilkesine uygun olarak sunulmasını, tüm insanların onurlu bir yaşam hakkına sahip olmasını sağlamayı amaçlamıştır. 21
Goma’daki kriz, insani müdahalenin sınırlarını ve özellikle akut ihtiyaçlar karşısında mesleki standartlara uymayan müdahale tarzlarının
tehlikelerini vurgulamıştır. Bu alandaki en büyük sorunlardan biri, genel
olarak insanî yardım ortamının profesyonelliği ve katılan uygulayıcılar
ve insanî standartların eksikliği olarak tespit edilmiştir. Ortaya konulan
bir başka mesele ise bu duruma bir azgelişmişlik sorunu ya da acil durum
müdahale sorunu olarak ne ölçüde bakabileceğidir. Krizin ortaya koyduğu gibi, i) profesyonellik meseleleri, ii) standart eksikliği, iii) yerel kapasitedeki zorluklar ve iv) hedef nüfusun kırılganlıkları, insani krizlerin derinleşme sürecini hızlandırmaktadır.
Söz konusu temel metin ve eğitim programları ile birlikte, uluslararası
insanî alana dair kurucu nitelikle bir dizi ilke ihdas edilmiştir. Bu ilkelerin
en önde gelenleri, tüm insanların onurlu bir yaşama hakkı olduğu, savaşa
taraf olanlar ile siviller arasında net ve tayin edici bir çizginin çekilmesi
gerektiği ve son olarak zorla geri göndermeme ilkeleridir. Bu bağlamda,
her biri bahse konu kurucu ilkelerin mantıksal sonuçlarını oluşturacak
şekilde, insanî faaliyetin asgarî standartlarını ve temel parametreleri belirlemiştir.
i) Su temini ve sanitasyon (sağlıklı bir ortam) için asgari standartlar, ii)
beslenmede asgari standartlar, iii) gıda yardımında asgari standartlar, iv)
barına ve yer planlamasında asgari standartlar ve v) sağlık hizmetlerinde
asgari standartlar, her türlü insanî çalışma yaşamı içerisinde varlığını göstermesi gereken temel ilkeler manzumesi olarak geliştirilmiştir.22
4.2. Acil Durumlarda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Kılavuzu Belgesi
Doğal afete maruz kalan kimselerin korunmasına yönelik IASC operasyonel rehber ilkeleri, insanî yardım kurumları kapsamında sunulan
teknik ve özel hizmetlerin uygulama standartlarını sistematik hale getirmiştir. Kurumlararası Daimi Komite’nin (IASC) başkanlığını ERC yapmaktadır. IASC, önemli BM ve BM dışındaki insani yardım aktörleri arasında koordinasyon, plan geliştirme ve karar alma mekanizması işlevine
sahiptir. IASC’nin üyelerini FAO, OCHA, UNDP, UNFPA, UN- HABITAT, UNHCR, UNICEF, WFP ve WHO oluşturur. IASC’de ayrıca ICRC,
IFRC, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BMMYK, Uluslararası Gönüllü
21 Margie Buchanan-Smith (2003). How the Sphere Project Came into Being: A Case Study
of Policy-Making in the Humanitarian Aid Sector and the Relative Influence of Research,
London, 21
22 The Sphere Project (2011). Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian
Response, United Kingdom
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Kuruluşlar Birliği (ICVA), insani Yardım idare Komitesi (SCHR) ve Dünya
Bankası daimi gözlemci olarak yer alırlar. IASC insani yardım sisteminin
etkinliğini sürekli olarak denetler ve bu amaçla gerekli değişiklik ya da
düzenlemeleri yapmaktadır.
Kümeler IASC’in insanî yardım alanında faaliyet gösteren ve gerek BM
gerekse BM dışı uygulamacı kuruluşlardan meydana getirilmiş oluşumlardır. Küme yapılanması,
küresel ve ülke düzeyinde
uluslararası yardımı gerçekleştirme konusunda hükümetlere destek sağlamak
üzere de çalışmaktadırlar.
Küresel düzeyde kümeler,
kendi uzmanlık alanlarına
giren alanlarda insanî yardım konusundaki teknik
kapasitenin geliştirilmesini
sağlamaktan sorumludur.
Mümkün olduğu ölçüde
kümeler, bulundukları ülkedeki müdahale sistemine uygun davranır. Dünya
genelinde IASC’ye karşı
sorumlu olan ve her birinde bir lider bulunan dokuz
adet küme oluşturulmuştur. Ülke düzeyinde gerçekleştirilen küme yapılanması, yerel ihtiyaçları göz
önüne alınarak mevcut yapıyla uyumlu hale getirir. Bu durum alt gruplar
için de geçerlidir. Bu bağlamda da, kümeler her durumda aynı yapılanmayla çalışan kurumlar değil, gerekmesi halinde yapılarında değişikliğe
gidebilen esnek oluşumlardır.
Koruma Tarama Formu (geriye dönük ve mevcut soruları içerir), risk
ve kırılganlık analizine, sosyal risk yönetimine ve savunmasız grupların
analizine düşünme ve analitik yaklaşımlar hakkında bir sentez sağlamaktır. Dünya Bankası tarafından iyi kabul edilen risk ve kırılganlık analizlerine göre, iki ayrı özel ilgi alanı bulunmaktadır. Birincisi, yoksulluk dinamikleri içinde riskin rolüne ve çeşitli risk kaynaklarına maruz kalmayı ele
almak için ailelerin kullandığı stratejilere odaklanmaktadır.
İnsanî alan çalışmaların “hassas gruplar” ve “güvenlik açığı” terimleri58
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nin yaygın bir kullanım alanı söz konusudur. Özellikle, riskle ilgili ‘kırılganlık’ ile yoksulluk arasındaki duyarlılığı ‘ve kronik yoksulluk için özel
bir dikkat gerektiren “savunmasız” gruplar arasında bir ayrım yapılması
gerekmektedir. Bu anlamda güvenlik açığı genellikle “zayıflık” veya “savunmasızlık” olarak kullanılır ve genellikle ciddi sıkıntıya karşı zayıf ve
sorumlu grupları tanımlamak için kullanılır. Bunlar, önemli bir destek
olmaksızın ciddi ve kronik yoksulluk içinde olabilecek, ortaya çıkarlarsa karlı fırsatlardan yararlanamayacakları ve ciddi olaylar veya şokların
meydana gelmesi durumunda sınırlı savunma yapabilecekleri gruplardır.
Örnekler; engelli insanlar, yetimler, HIV vakaları, yaşlılar, etnik azınlıklar, belirli yayınlar, ÜİYOK’ler, dul veya terkedilmiş kadınların başında
bulunan veya çocuklar tarafından yönetilen hane halklarıdır. Bu gruplar,
terimin ortak kullanımında ‘savunmasız’ olarak tanımlanmaktadır. Tüm
bireyler, hane halkları ve topluluklar farklı kaynaklardan gelen çoklu
risklere maruz kalmaktadır. Bireylerin ve toplumların risk almak için kullandıkları resmi ve gayrı resmi stratejilerin söz konusu olmadığı yeni bir
yaşam ortamında kişilerin ve hane halklarının mağduriyet düzeylerinin
tespitinde bu kavramsal şemalara başvurulur.
Göç esnasında ve sonrasındaki hassasiyet düzeyi yüksek kişilere yönelik düzenlenen kapsayıcı vaka yönetimi sistemi, refah sonrası sonuçlardan ziyade eski stratejilerin, kısıtlamaların ve süreçlerin önemini vurgulamaktadır. Sosyal risk yönetimi farklı anlarda - riskin ortaya çıkmasından
önce ve sonra gerçekleşebilir. Ex ante önlemlerinin amacı, riskin ortaya
çıkmasını önlemek (riskin önlenmesi) veya bu mümkün değilse, etkisini
azaltmaktır (risk azaltma).23
i) Önleme stratejileri, bir risk olayı meydana gelmeden önce uygulanan
stratejilerdir.
ii) Başa çıkma stratejileri, riskin ortaya çıktıktan sonra etkisini azaltmak
için tasarlanmıştır. Başa çıkmanın ana formları, bireysel olarak elden çıkarma, borçlanma veya kamu veya özel transferlere güvenmekten ibarettir.
iii) Piyasa kuruluşlarının bulunmaması ve kamu desteğinin olmaması
durumunda, bireysel hane halkları gayrı resmi ve kişisel düzenlemelerle
kendilerini koruyarak riske cevap vermektedir.
Toplum-Temelli Rehabilitasyon Tablosu (Community-Based Rehabilitation (CBR) Matrix) karşılaşılan başlıca riskleri ve bunlardan en çok etkilenenleri tanımlayarak bir risk ve kırılganlık profili ortaya çıkarmak için
kullanılabilecek faydalı bir yöntemdir. Buna göre ana risk grupları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:24
23 IASC Operational Guidelines On The Protecton Of Persons In Situations Of Natural
Disasters (2011), The Brookings – Bern Project on Internal Displacement
24 WHO: International consultation to review communitybased rehabilitation (CBR). URL:
http://www.who.int/ncd/disability (Eriþim tarihi: 10.03.2005).
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Risk Kategorileri 25

Risk Kategorilerine Örnekler

Bu bahiste toplum temelli rehabilitasyon çalışmalarının planlanmasında ve uygulanmasında dört temel hususun vurgulanması gerekmektedir:
i) toplumun katılımını sağlamak, ii) sektörler arasında işbirliği yapmak,
iii) örgüt yapılanmasını oluşturarak, programın sürekliliğini sağlamak ve
iv) merkeziyetçi olmayan örgütlerin çalışmalarının desteklenmesi rehabilitasyona yönelik çalışmalarının toplum merkezli dizayn edilmesinde
belirleyici ana çerçeveyi teşkil eder.26

25 Holzmann, Robert and Steen Jorgenson (2000). Social Risk Management: A new conceptual
framework for Social Protection, and beyond, Social Protection Discussion, Paper No. 0006,
Washington: World Bank
26 The Arc (2002). Congress of Delegates, AAMR Board of Directors
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SONUÇ
İnsanî yardım faaliyetlerinin uluslararası tecrübelerine bakıldığında,
söz konusu çalışmaların el yordamı ile yapılmasını önleyecek derecede
belirli standartlara tabi kılınmış bir doğasından bahsetmek mümkündür.
Bu çerçevede, farklı öncelikli sektörel alanlarda çalışan kurumların bir
araya gelmesiyle oluşturulan temel kurucu politika belgeleri ve uygulamaya dönük araçlar, sosyal yardım türünden özel ve özellikli bir hizmetin
sunulurken yaslı durması gereken temel ilkeleri tesis etmiştir. Bu ilkeler,
insanî yardım alanında hizmet vermek üzere kurulan, gelişen ve uzmanlaşan sivil toplum kuruluşlarının güncel operasyon gerçekleştirme tarzlarına dair ayrıntılı bir portre çizmektedir.
Belirli bir standartlar şeklinde müktesebata dönüştürülen kurucu ilkeler ve standart uygulama prosedürleri, doğal afetlerden ve/veya insan
kaynaklı çatışmalardan etkilenen kişilerin, koruma/himaye, yaşamsal
kaynaklara ulaşma ve onurlu yaşam için temel koşullara sahip olma haklarına sahip olduğu başlangıç noktasından hareket eder. Bu anlamda her
türden uygulama, hak-temelli bir yaklaşımın temsiliyetini yeniden üretebildiği sürece bu değerlerle rabıta noktalarını muhafaza edebilmektedir.
İnsanî yardım alanındaki sivil toplum literatürdeki her güncel meselelerde hak temelli yaklaşım belirleyici bir pozisyona sahiptir. Tüm aktörlerin gerek düşünsel gerekse pratik düzlemde muhataplarına hak ve
özgürlükler alanı ile tanımlanmış özne kavrayışı ile irtibatlanması alanın önemli bir meta-değerini oluşturur. Her fiilî durumda ve dönemde
bu temel ilke ve bunun etrafında örülmüş bulunan standart uygulama
kuralları, insanî yardımın esasta taşıması gereken boyutları ve çerçeveyi
ifade etmektedir. Söz konusu ülkemizde ve küresel ölçekte insanî yardım
çalışmaları olduğunda, bu ilkelerin tayin ediciliğini vurgulamak güncel
bir gereklilik halini almıştır. Bugün de teorik ve pratik anlamda insanî
yardım çalışmalarında bulunmak, alanın kurucu ilkelerine sahip çıkmayı,
güncel olumsuz uygulama perspektiflerini ise tersine çevirmeyi gerektirmektedir.
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•

Charles, C. War Making and State Making as Organized Crime,
Cambridge University Press, 1985

•

Davey E, Borton J, M Foley. (0213). A History of the Humanitarian
System, Western Origins and Foundations. HPG Working Paper.
London: Overseas Development Institute

•

Doswald Beck, Louise, Vite, Sylvain (2011). International Humanitarian Law and Human Rights, American Red Cross, April 2011,

•

Holzmann, Robert and Steen Jorgenson (2000). Social Risk Management: A new conceptual framework for Social Protection, and
beyond, Social Protection Discussion, Paper No. 0006, Washington:
World Bank

•

IASC Operational Guidelines On The Protecton Of Persons In Situations Of Natural Disasters (2011), The Brookings – Bern Project on
Internal Displacement

•

ICRC. Resolutions of the 26th International Conference of the Red
Cross and Red Crescent, 01-01-1996

•

International Review of the Red Cross (2016), Principles guiding humanitarian action: Applying the humanitarian principles: Reflecting
on the experience of the International Committee of the Red Cross,
97 (897/898), 183–210.

•

Mackintosh, K. (2020), The Principles of Humanitarian Action in International Humanitarian Law: The Politics of Principle: the princip-

Erdem AYÇİÇEK: Mültecilere Yönelik İnsanî Yaklaşımlardaki Temel İlkeler Ve Sektörel Müdahaleler

les of humanitarian action in practice
•

Margie Buchanan-Smith (2003). How the Sphere Project Came into
Being: A Case Study of Policy-Making in the Humanitarian Aid Sector and the Relative Influence of Research, London

•

OCHA on Message: General Assembly resolution 46/18; Humanitarian Principles

•

32nd International Conference of the Red Cross and Red Crescent,
8-10 December 2015, Geneva

•

Suhrke, A. (2003). Human Security and the Protection of Refugees,
The United Nations University Press

•

Summary of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Their Additional Protocols (2012), International Committee of the Red
Cross, Switzerland

•

The Fundamental Principles of the Red Cross: Commentary, http://
www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm

•
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Ömer Çağrı TECER1
Özet: Bu çalışmada, göç ve göçmen kavramları, 2011 yılı itibariyle Türkiye’nin karşı karşıya gelmiş olduğu mülteci krizi ve ilerleyen süreçte ise uyum
sorunu tartışma konusu haline getirilecektir. Bu yapılırken disiplinler arası
bir tutum benimsenerek, göçün Türkiye’nin yasal ve kurumsal yapısına yönelik doğurduğu sonuçlar inşacı yaklaşım bağlamında ele alınacaktır. Bunu gerçekleştirirken, 2011 yılına kadar uluslararası göç yolları çerçevesinde transit
ülke konumundan, hedef ülke konuma hızlı bir geçiş yapan Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut mülteci krizinden kaynaklı benimsemiş olduğu sosyal
uyum ve özelde yabancılara yönelik kurumsal politikalar incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Göç Kavramı, Göç Yolları, Göç Politikaları. Sığınmacılar
Abstract: In this study, the concept of migration and migrant, the refugee
crisis that Turkey has been facing as of 2011 and the cohesion issues that followed the process will become the subject of discussion. Migration and its
consequences for Turkey’s legal and institutional structure will be discussed
in the context constructionist approach. In doing so, an interdisciplinary attitude will be adopted. While achieving this, the institutional policies towards
foreigners and social cohesion policies embraced by Turkey, who has rapidly
transformed from a transit country to a destination country within the framework of international migration routes since 2011, will be examined due to
their current refugee crisis.
Key Words: Immigration concept, Migration Routes, Immigration Policies,
Refugees

 ســيصبح مفهــوم الهجــرة واملهاجريــن وأزمــة الالجئــن التــي تواجههــا تركيــا اعتبــا ًرا مــن عــام،  يف هــذه الدراســة:ملخــص
 ســتتم مناقشــة الهجــرة وعواقبهــا عــى الهيــكل القانــوين. وقضايــا التامســك التــي أعقبــت العمليــة موضو ًعــا للنقــاش2011
 أثنــاء تحقيــق ذلــك. ســيتم تبنــي موقــف متعــدد التخصصــات،  عنــد القيــام بذلــك.واملؤســي لرتكيــا يف نهــج بنــاء الســياق
 والتــي تحولــت،  ســيتم فحــص السياســات املؤسســية تجــاه األجانــب وسياســات التامســك االجتامعــي التــي تتبناهــا تركيــا،
. نظـ ًرا ألزمــة الالجئــن الحاليــة، 2011 برسعــة مــن بلــد عبــور إىل بلــد مقصــد يف إطــار طــرق الهجــرة الدوليــة منــذ عــام
 الالجئني، سياسات الهجرة، طرق الهجرة، مفهوم الهجرة:الكلامت املفتاحية

1 Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği, Kıdemli
Gözlem ve Değerlendirme Sorumlusu (MSYD), Abant İzzet Baysal Üniversite Sosyal Bilimler
Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi.
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GİRİŞ
Türkiye tarihsel süreç içerisinde karşılaştığı önemli dış göçlere vermiş
olduğu tepkiler ve bunun sonucunda oluşturmuş olduğu yasal çerçeve(ler) sonucunda göç1/göçmen2/mülteci3 politikasının şekillendiği görülmektedir. Bu diyalektik içerisinde ortaya çıkan göç politikasının Türkiye’nin dönem dönem karşı karşıya kaldığı kitlesel ve/ya bireysel göçlere
yönelik hak ve özgürlük temelinde bir göç politikası oluşturmaktan ziyade güvenlik merkezli yaklaşımları ele alarak politika ürettiği söylenebilir.
Sosyal bilimlerde inşacı yaklaşımın temel elementlerinden olan toplumsal amillerin, karşılıklı olarak toplumsal yapı içerisindeki kurum,
kuruluşların ve bunları oluşturan yasa ve yönetmeliği oluşturduğu varsayımından hareketle, Türkiye’nin göç/göçmen politikasının ele alınma�
sı somutlaşmayı da beraberinde getirecektir. Bu somutlaşmadan kasıt,
transit ülke konumunda hedef ülke konumuna geçiş yapan ve kitlesel göç
akınlarının hedefi haline gelen Türkiye’nin hukuki ve kurumsal anlamda
vermiş olduğu cevaplar üzerinden, göç politikasının somut dinamikleri
ortaya çıkarılmış olacaktır.
İnşacı yaklaşım ve Göç/Uyum Politikası
Sosyal ilişkileri anlamlı kılmayı amaçlayan sosyal inşacılık yaklaşımın
kendini konumlandırdığı ontolojik ve epistemolojik konumu 1980’lerde
ortaya çıkan büyük tartışmaların içerisinde (üçüncü yol) orta yol olarak
konumlandırılmaktadır.4 Orta yoldan kastedilen ise, sosyal yapıların, sosyal ilişkiler ve yapıların, bağımsız olarak var ve verili olarak yer aldığını belirten rasyonalist ve pozitivist teorilerden farklı olarak karşılıklı bir
etkileşim sonucu olarak ele almasıdır. Yani, rasyonalistlerin maddi dünyanın (yapının) insan faaliyetlerince şekillendirildiği iddiasını reddetmemekte ancak, var olan maddi güçlerin nedensel olarak merkezi konuma
1 Bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek veya bir Devlet içinde yer
değiştirmesi. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus
hareketleridir. Buna, mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin, ekonomik göçmenlerin, aile
birleşimi gibi farklı amaçlarla hareket eden kişilerin göçü de dâhildir (Göç Terimleri Sözlüğü:
IOM).
2 Göçmen terimi ise, “kişisel rahatlık/uygunluk” amacıyla ve dışarıdan herhangi bir zorlama
unsuru olmaksızın hür iradesiyle göç etmeye karar veren kişileri ifade etmektedir (Göç
Terimleri Sözlüğü: IOM).
3 1951 Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesine göre mülteci, “ırkı, dini,
tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve
bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak
istemeyen, yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin
dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen
şahıslar”(BM Cenevre Sözleşmesi, 1951) olarak tanımlanmıştır.
4 Lapid, Yosef (1989). “The Third Debate: On the Prospects of International Theory in the Post Positivist
Era”. International studies Quarterly. Vol. 33, No. 3.
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yerleştirmemektedir5 (Adler, 1997: 324). Bu yanı ile de post-pozitivist ve
post-modern yaklaşımların radikal tutumlarına yönelik, sosyal ilişkilerin
anlamlı kılınması için üçüncü bir yol olarak karşımıza çıkar.
Her şeyden önce inşacı yaklaşımın ayırt edici yönü, her düzeydeki
(sistem-devlet-birey) sosyalliğe yapmış olduğu vurgudur. Ontolojik açıdan bakıldığında, birey dışında olan ve aynı zamanda onu içeren yapının
oluşumuna dair bir yaklaşımdır. Bu sebeple, her türden sosyal ilişkinin
anlaşılması için yararlanılabilecek bir kuramdır. İnşacı yaklaşım, insanın
sosyal bir yaratık olduğu fikrine dayanmaktadır. Bizi insan yapan şeyin
sosyal ilişkilerimiz olduğu varsayımında hareketle, bu ilişki sürecinin
de belirli bir sosyal yapılar içerisinde ve birtakım kurallara bağlı olarak,
amiller ve kurumlar aracılığıyla gerçekleştiğini belirtmektedirler.
İnşacı yaklaşım bağlamında, yapı içerisindeki kuralların oluşturucu
ve düzenleyici bir özelliğinin olduğu belirtilir. Kuralların sosyal yapıları
oluşturmasının yanı sıra, ortaya çıkan sosyal yapıların düzenlenmesi de
sağladığının altı çizilir.6. Oluşturucu kuralların çatışma önleyici, iş birliğini teşvik edici özelliği olabileceği gibi, ortaya çıkan yapı içerinde çatışmanın ortaya çıkmasına da neden olabilecek nitelikte de olabilir.7 Belirli
bir sosyal yapı ve kurallar bütünü içerisinde gerçekleşen faaliyetler kurumları meydana getirmektedir.8 Bu faaliyetlerin yürütülmesinden ise
amiller sorumludur. Kuralların kendilerine verdikleri yetki ve sınırlılıklar
dahilinde faaliyetlerini yürütürler. Amiller, faaliyetleri ile maddi dünyayı
etkileme kapasitesi olan (genellikle) gerçek insanlardır (Gould, 1998: 81).
Belirli kural ve toplum ölçeğinde, statü, görev ve role sahip birey ve/ya
bireyler olarak da tanımlanabilir.
Bu noktada, amil-kural ilişkisi ele alınacak olursa, bu iki kavramın arasında yakın bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu öyle bir ilişkidir ki, kurallar amilleri, amiller de kuralları oluştururlar. Sosyal bir gerçekliğin oluşturulması noktasında kuralların büyük bir rolü vardır. Oluşturulmuş olan
sosyal gerçeklik içerinde faaliyetlerin yürütülmesinden de amiller sorum�ludur. İnşacı yaklaşım bağlamında, amiller ile kurallar arasında ontolojik
ilişkinin bulunduğu açıktır. Bu ilişki amillerin kurallar bütünü içerisinde
gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında oluşan kurumları da kapsayan sı�nırlılıkları ortaya çıkarmaktadır. Bu sınırlılık kurallar uyma sınırlılığıdır.
Sosyal yapı/sistem olarak ele alınan şeyin, dışarıdan bakıldığında açık
bir şekilde tanımlanabilen bir kurallar, kurumlar ve tercihler örüntüsü ol5 Adler, Emanuel (1997). “Seizing the Middle Ground: Constructivism in the World Politics”.
European Journal of International Relations. Vol. 3 No. 3. S. 374.
6 Onuf, Nicolas (1998). “Constructivism: A User’s Manuel”, International Relations In a Constructed
World. Vendulka Kubalkova, Nicaolas Onuf and Paul Kowert (Ed.), New York: M.E. Sharpe,
s. 68.
7 Ruggie, John Gerard (1998). “What Makes the World Hang Together? Neo-Utilitarianism and The
Social Constructivist Challenge”. International Organization. Vol. 52 No. 4 ss. 871, 879.
8 Onuf, Nicolas, a.g.e., s. 60,74.
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duğu belirtilebilir. Yani, sosyal yapı kurumların ve amillerin içinde faaliyet yürüttüğü şeydir9. Ancak inşacı yaklaşımın ele aldığı bu yapı kavramı,
yukarda altı çizilen rasyonalist ve pozitivist yaklaşımların ele aldığı verili
durumdan kendisini farklı bir konuma yerleştirmektedir. Bu, amillerin
kurallar bütünü içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetler sırasındaki karşılıklı ilişkiden kaynaklı oluşmuş bir yapıdır. Yani süreç içerisinde birbirini
karşılıklı inşa eden unsurlardır. Yani bu süreç içerisinde amiller hem yapıyı etkilemekte hem de ondan etkilenmektedirler.10
Türkiye’nin Göç kapsamında sahip olduğu kurallar bütünü içerisinde
aşağıda tartışılacak olan göç-uyum politikasında mevcut nokta, sosyal inşacı paradigmadan ele alındığında amillerin uygulamalarına sınırlılıklar
getirdiği görülmektedir. Bu durumun, göç ve uyum politikalarına yansıması ise sınırlılıkların tartışılmaya açılmasını beraberinde getirmektedir.
Dünden bugüne ulaşan süreçte, mevcut yapı içerisinde ele alınan göç/
göçmen kavramlarının, amiller tarafından kurallar ve onların oluşturduğu kurumlar vasıtasıyla yürütmüş olduğu politikada güvenlik merkezli
yaklaşımlarla ele alındığı görülmektedir. Bu da amillerin sisteme etkileme boyutunun, kurallar bütünün bu yönde sosyal bir yapı ve gerçeklik
ortaya çıkarması nedeniyle güvenlik merkezli yaklaşımın yapıya hâkim
olmasına sebebiyet verdiği görülmektedir. 2011 yılı itibariyle, Türkiye’ye
yönelen göçün boyut değiştirmesi, mevcut yapının cevap verememesine
sebebiyet vermiştir. Bu nedenledir ki, 2013 ve 2014 yıllarında Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanunu, Geçici Koruma Yönetmeliği yürürlüğe
konulmuş, ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün tesisi bahsi geçen
sosyal inşacı yaklaşımın, oluşturulan göç rejiminin (yapısının) incelememize imkân veren örüntüler barındırdığını bize göstermektedir.
Göç ve Uyumun Hukuki Boyutu
Türkiye’de yabancılara ilişkin temel kanun metni, 2013 yılında yürürlü�ğe girmiş olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’dur. Bu Kanu�nun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak
korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu Kanun, yabancılarla ilgili iş ve işlemleri; sınırlarda, sınır
kapılarında ya da Türkiye içinde yabancıların münferit koruma talepleri
üzerine sağlanacak uluslararası korumayı, ayrılmaya zorlandıkları ülkeye
geri dönemeyen ve kitlesel olarak Türkiye’ye gelen yabancılara acil olarak
sağlanacak geçici korumayı da kapsamaktadır.11
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu üç çeşit mülteci/
9 Wendt, Alexander (1992). “Anarchy is What State Make of It: the social Construction of Power
Politics”. International Organizations, Vol. 46, No 2, p. 391-425.
10 Giddens, Anthony (1984). The Constitutiıon of Society: Outline of the Theory: Structuration.
Cambridge: Polity Press.
11 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf, 06.10.2019 tarihinde erişildi.
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sığınmacı kategorisi ortaya koymaktadır. Bunlar; i) mülteci, ii) şartlı mülteci ve iii) ikincil koruma statüsüdür. Bu sınıflandırmada, mülteci statüsünün (madde 61) 1951 yılındaki tanım ve coğrafi kapsam düzleminde ele
alındığı ve korunduğu görülmektedir. Bu sebeple şartlı mülteci (Madde
62)12 ve ikincil koruma statüleri çekinceden kaynaklanarak oluşturulmuş
mikro ölçekli statülerdir. Ancak sağladı imkân ve haklar çerçevesinde ele
alındığında uluslararası koruma statüsü içerisinde aynı rolü oynadıkları
görülür.13. YUKK’nın 62. Maddesinin altını çizdiği temel husus, ilgili kişinin üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar ülkede kalmasına izin verilmesidir. Burada zamansal bir sınırlılığın altı çizilmektedir. Diğer yandan,
madde 6314 ikincil koruma statüsü ele alınmaktadır.
Yabancılara yönelik verilen ikamet izinleri belirli ikamet süreleri ile sınırlanırken mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statülerindeki süre
kısıtlaması ilgili kişinin hassasiyeti yüksek bireyler olmaları ve mağdur
kişinin yüksek yararının gözetilmesi çerçevesinde düzenlenmiştir. Şartlı mültecide üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar ülkede kalmasına izin
verilirken, bu durum ikincil koruma statüsü ve ondan kaynaklı geçici korumada süresizdir. İkamet süresi ise ilticaya sebep olan siyasal ve askeri
tehlikenin ortadan kalkması, gönüllü geri dönüş ve belirli sınır-dışı etme
prosedürleri ile sona ereceği ve ayrıca ikincil koruma ve geçici koruma
altındaki kişilerin ülkede kaldıkları süre dikkate alınarak verilen uzun dönemli ikamet izni hakkının dışında oldukları 42(2)’de sınırlandırılmıştır.
2014 yılında yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği15, Suriye’de
12 “Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından
haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin
korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen
yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan,
oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü
belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye
kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.”
13 A. Erdem & T. Ömer Çağrı (2018), “Uluslararası Göç Rejimi İtibarıyla Türkiye’nin Değişen
Konumu: Kurumsal Yaklaşımlar ve Kuramsal Açılımlar”, ViraVerita E-Dergi: Disiplinlerarası
Karşılaşmalar / Sayı 8, Kasım, 2018, s. 44-66.
14 “Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet
ülkesine geri gönderildiği takdirde; a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz
edilecek, b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak, c)
Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet
hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe
ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit
nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri
sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.“
15 Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma
amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılardan, 4/4/2013
tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesi
çerçevesinde, uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayanlara
sağlanabilecek geçici koruma işlemlerinin usul ve esasları ile bu kişilerin Türkiye’ye kabulü,
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baş gösteren krizin derinleşmesi ve giderek artan bir şekilde Türkiye’ye
yönelik kitlesel göçlerin artması sonucunda Avrupa Birliği müktesebatı
içerisinde yer alan geçici koruma direktifi baz alınarak oluşturulmuştur.
Bu durum Türkiye’nin kurumsal ve yasal kapasite eksikliği ve ayrıca
baş gösteren sorunun belirli bir süre sonra sona ereceği varsayımından
hareketle oluşturulmuştur. Ancak baz alındığı AB geçici koruma
direktifinin sağlamış olduğu bütüncül insancıl hukuk yaklaşımından
farklı özellikler taşımaktadır. Her şeyden önce 1951 sözleşmesi ve bu sözleşmeye ek protokollerle düzenlenmiş mülteci/koruma statülerinin ana
mantığı ile çelişmektedir. Hak ve yükümlülükler anlamında eksiklikler
içermektedir. Herhangi bir süre sınırının olmaması, bu statüye sahip olan
bireylerin gelecek hakları ve kalıcı çözüme ulaşmaları önünde engel teşkil
etmektedir. AB geçici koruma direktifinde sağlanan hakkın üç yıl ile sınırlandırılması ve sonrasında bahse konu olan durumun son ermesi ile sağlanacak olan hakların net bir şekilde belirtilmiş olması hakların güvence
altına alınmasını sağlamaktadır. Ancak Türkiye’de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) 91. maddesine dayanılarak yönetmelik olarak düzenlenmiş olmasının ana sorunu teşkil etmesinin yanı sıra,
bu statünün süresiz olarak verilmesi bahsi geçen yasal korunmanın belirsizliğini ortaya çıkarmaktadır.
Bu belirsizlik Türkiye’nin imzacısı olduğu, 1951 Mültecilerin Hukuki
Statüsüne İlişkin Sözleşme ve bu sözleşmeye ek protokoller (coğrafi kısıtlılığını sürdürmesine rağmen), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi gibi sözleşmelerden kaynaklı yükümlülükleri ile ters düşmektedir. Uluslararası sözleşmelerden kaynaklı, bütüncül bir insancıl (mülteci) hukuku yaklaşımının gereği olarak ele alınması
gereken göç politikasının kalıcı çözüm odaklı olması gerekmektedir. Sözleşmelerden kaynaklı yükümlüklerde bu kalıcı çözümün altını çizmektedir. Bu kalıcı çözüm, mevzu bahis kişilerin süreç içerisinde kalıcı statülere ve bunlardan kaynaklı kalıcı haklara sahip olmaları ile ilgilidir. Kalıcı
hakların sağlanması bütüncül bir hukuki düzenlemenin sağlanması ile
gerçekleştirilebilir. Bu hukuki statünün sağlanması ise kamu kurum ve
kuruluşlarının mevcut durum ve süreçlere cevap verecek yönetmelik ve
yapılanmaların gerçekleştirilmesi hayat bulacaktır. Daha açık ifade etmek
gerekirse, YUKK ile sağlanan statülerin ve bunlardan kaynaklanan hakların, GKY ile uygulanan işlemleri kapsayıcı bir hale getirilmesi gerekmektedir.
İlgili kanun ve bu kanun kapsamında uygulanan yönetmelik,
geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik kalıcı, planlı bir politika
Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemleri, kitlesel
hareketlere karşı alınacak tedbirleri ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğiyle
ilgili hususları düzenlemektir (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20146883.pdf
erişim tarihi 06.10.2019).
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oluşturamamaktadır. Bu durumun varlığı ise, Göç idaresi Genel
Müdürlüğü’nün paylaşmış olduğu yaklaşık 3 milyon 600 bin Suriyeli
için uygun uyum politikalarının gerçekleştirilmesinin önünde engel
teşkil etmektedir. Göç politikasının uygun ve bütüncül hukuki bir
temel oturtulması, uygulanacak olan uyum politikalarının çerçevesini
belirleyecektir. Ayrıca, bu uyum politikalarının muhatabı olan hedef
grup içerisinde de teşvik edici bir unsur olacaktır. Hukuki statü ve
gelecek kaygısı içerisinde olan bireylerin, devletin yürütmüş olduğu
uyum politikası ve uygulamalarına ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması,
uyumun en önemli ayaklarından biri olan yerel toplum nazarında da
etkili olacaktır.
Yukarıda bahsi geçen geçici koruma statüsünün süresiz bir şekilde
sağlanması, Türkiye’de bulunan Suriyeli geçici koruma altında yer alan
kişilere yönelik uyum politikalarının YUKK kapsamında coğrafi kısıtlılık
gereği Avrupa dışından gelen kişilere yönelik sağlanan şartlı mülteci,
ikinci koruma statülerinin usulen dışında bırakmaktadır. Çünkü hem en�tegrasyon/uyumun gereği olan kalıcı statünün geçici koruma ile verilemeyeceği görülmektedir. Gerekli olan aşamaların, yine GKY ile oluşturulmuş
istisna yüzünden askıya alındığı görülmektedir. Normal şartlarda Geçici
Korumanın (GK), diğer mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statülerinin
ikamesi olmaması gerekmektedir. Yine altı çizilmelidir ki, GK olağanüstü/
kitlesel göçlere verilen otorite tepkisinin süreli olarak düzenlenmesinden
ibarettir. Yine, GK bu süreçte kişilerin insancıl hukuk bağlamında belirli
temel hakların (barınma, sağlık, eğitim vb) hizmetlerin sağlanmasını,
devletler için kayıt altına alma ve süreç içerisinde güvenlik ve haklar
dengesi gözetilerek göçün kontrol altına alınmasını sağlayan bir dönemi
ifade etmektedir. Uluslararası koruma statüsünün kazanılmasından
sonra kazanılacak olan mülteci ve ayrıca Türkiye’de YUKK kapsamında
düzenlenmiş olan şartlı mülteci ve ikincil koruma statülerine hazırlık
aşamasını da ifade etmesi gerekir.
Bu bütüncül yaklaşımın yoksunluğu, bireylerin haklar nazarında kayba
uğramasını ifade etmesinin yanında, bu statülerin devletleri yüklediği yükümlülükler konusunda da belirsizlik yaratmaktadır. Bu yükümlülükler
bağlamında, GK kapsamındaki Suriyelilerin, entegrasyon/uyum, üçüncü ülke yerleştirmesi ve geri dönüş seçeneklerinden birine dahil olması
süreçlerinde de hak ihlallerinin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.
Özellikle entegrasyon/uyum süreci, gelecek belirsizliği olan bireyler üzerinde beklenen etkinin oluşmasını engellemektedir. Diğer yandan, uyum
muhataplarından olan yerel toplum nazarın da karşılığını bulmamaktadır. Bahsi geçen statü belirsizliği yerel uyumun sağlanmasının önündeki
en önemli engellerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun
ortadan kaldırılması için, geçici korumaya sebebiyet veren olay ve/ya
olaylarda uzun süre değişim yaşanmaması durumunda, bundan mustarip olan ve başka bir ülkeye sığınmış olan bireylerin statüleri konusunda
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kalıcı çözümlerin oluşturulması gerekmektedir. Uluslararası sözleşmeler
ve bu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükler kapsamında, geçici
korunan kişilerin, ana koruma statülerine geçişi sağlayan düzenlemelerin
yapılması gerekmektedir. Böylelikle statülerinde kalıcı düzenlemelere kavuşan bireylerin tamamlayıcı uyum politikaları içerisine sağlıklı bir şekilde entegrasyonu sağlanmış olacaktır.
Uyumun hukuki boyutunu ihtiva eden durum, geçici koruma altındaki kişilerin kalıcı yasal statüye erişimlerinin önünün açılmasıdır. Türkiye’de süresiz ve belirsiz bir statü altında ikamet eden Suriyelilerin belirli
şartlar ve süreler sonucunda, ana korunma statülerine erişimlerinin önü
açılması (şartlı mülteci ya da ikincil koruma), bundan kaynaklı olarak da
uzun süreli ikamet izinlerinin sağlanması gerekmektedir. Bu süreç, hukuki anlamda kazanılacak olan hakkın, YUKK kapsamında düzenlenmiş
olan ikamet süreleri bağlamında vatandaşlık hakkını da ilerisi için güvence altına alacaktır. Yerel uyum sürecinin hukuki boyutunun eksik kalması,
uyumun yerel toplum içerisinde karşılık bulmasını da ket vuracaktır.
Diğer yandan, YUKK kapsamında düzenlenmiş olan uluslararası koruma statülerine bakıldığında, yerel uyum sürecine perçinleyecek olan
hakların sağlanmadığı ve/ya bu konuda açık ifadelerin yer almadığı görülmektedir. Şartlı mülteci ve ikincil koruma kapsamında yer alan birey�lerin uzun süreli ikametlerinin sağlanmadığı, ayrıca bundan kaynaklı
sağlanacak olan vatandaşlığın ise açık bir şekilde düzenlenmemektedir.
Böylece, yerel entegrasyon önünde GKY neden olduğu hukuki sorunların,
YUKK’da da sürdürüldüğü görülmektedir.
Yerel uyumun sağlanmasında en önemli unsur bunun bir süreci yayılmasıdır. Uyum çok kutuplu ve katmanlı bir yapı olarak değerlendirildiğinde bunun süreç içerisinde tüm tarafları kapsamasıyla sağlanacağının
altı çizilmelidir. Bütün tarafların içerme ise bir sürecin sonucudur. Bu
süreç ise GK’dan ana koruma statüleri olan şartlı mülteci ve ikincil koruma statülerini ifade etmektedir. Her bir sürecin muhatap birey üzerinde
sosyal içermeyi sağlayacağı ve kazandığı haklar nazarında yerel toplum
içerisinde var olacaktır. Yerel düzenlemeler, uygulamalar, kültür, dil ve
haklar konusunda uyumlaşan bireyin nihayetinde şartları belli bir kalıcı çözüme yani vatandaşlığa ulaşması sağlıklı bir süreç olacaktır. Ancak
Vatandaşlığa ilişkin düzenlemelerin istisnai yollarla gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durumun, temel kıstasının toplumsal yarar ve tanınmış
kişiler olarak belirtilmesi, kanunda geçen tabiri ile olağanüstü yarar gözetilerek yapılan vatandaşlık işlemlerinin olağanlaştırılması, toplumsal
uyumu sekteye uğratacak sonuçlara yol açabilir.
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Göç ve Uyumun Kurumsal Boyutu
Türkiye’nin göç alanına ilişkin kurumsallaşmasında önce, yasal anlamda ülkesel göç politikasının ortaya çıkmasını sağlayacak düzenlemelerin
geçmişi üzerinde durulmalıdır. Bu tartışmaya konu edilen göç/göçmen
politikası yani yapının amillere faaliyet alanı oluşturacak zemini sağlayacaktır. Kurum ve kurallar bütünü içerisinde hareket eden amillerin, göç/
göçmen alanında yasal çerçevelere sahip olması 2000’li yıllar ile başlamıştır. Küreselleşmenin ve bölgesel çatışmaların artması sonucunda giderek
artan insan hareketlerinin kontrolü devletler için eskisine göre daha karmaşık problemlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.
Cumhuriyet kurulmasıyla birlikte gerçekleştirilen nüfus mübadelesi
hareketlerinden 1980’li yıllara kadar, göç hareketleri olarak değerlendirilebilecek bir göç dalgası ile karşı karşıya kalmamıştır. 1980’li yıllar ile birlikte komşu bölgelerde meydana gelen çatışma ve gerginlikler nedeniyle
göç hareketleri açısından transit ülke konumunda yer almaya başlamıştır.
1990’lı yıllarda ise körfez savaşı, Irak’ta ve daha uzak bölgeler olan Afganistan’da yaşanan gelişmeler Türkiye’nin transit ülke konumundan yavaş
yavaş hedef ülke konumuna gelen sürecin başlangıcı olmuştur. Özellikle,
Sovyetler Birliği’nin yıkılması ve akraba topluluklardan Türkiye’ye göç
hareketlerinin artmasına sebebiyet vermiş, özellikle iş gücü piyasası artan
bir eğri ile Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinden göç hareketlerine maruz
kalmıştır. Bu göç hareketleri içerisinde düzenli göç hareketleri olmakla
birlikte, düzensiz göç hareketlerinin önemli bir bölümü kapsadığı da söylenebilir.
Halbuki, coğrafi konumu itibariyle göç yolları üzerinde bulunan Türki�
ye’nin, 2000’li yıllara gelinceye kadar bu konuda etkin bir politika izleye�memiştir. Nitekim yabancıların ülkeye girişi, çıkışı, ülkede kalış süreleri,
sınır dışı edilmeleri, vize ve ikamet izni, Türkiye’de sahip oldukları hak ve
yükümlülükler gibi mevzular bu zamana gelinceye kadar 1950 tarihli ve
5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Ka�nun ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile düzenlenmiştir.16
2000’li yıllar ile birlikte ortaya çıkan durum ve Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile katılım ortaklığı sürecine girişi, göç ve düzensiz göç hareketlerine ilişkin yasal düzenlemeleri yerine getirmesi ve var olan düzenlemelerin uyumlaştırılması sürecine beraberinde getirmiştir. Özellikle 11
Eylül saldırılarından sonra, göç kaynaklı suçlar ile mücadele kapsamında,
uluslararası kaçakçılık, insan ticareti ve terör ile mücadele kapsamında
devletlerin kısıtlayıcı önlemler aldıkları görülmektedir. AB’nin de bu
süreç içerisinde birliğin güvenliğinin sağlanması ve özellikle Türkiye
üzerinden AB ülkelerine yönelik düzensiz göç akımlarının kontrol altına
16 IŞIKÇI, Yasemin MAMUR. (2017). “Türkiye’de Kamu Politikası Olarak 2000 Yılı Sonrası Uluslararası
Göç Yönetiminin Analizi”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, YIL: 8, SAYI: 13
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alınması için Türkiye’nin katılım ortaklığı sürecinde şart olarak koştuğu
maddelerden bir tanesi de göç politikası ve yasal düzenlemelerine ilişkin
olmuştur. Bu kapsamda, Türkiye’nin göç üzerine yapmış olduğu düzenlemeler ve almış olduğu önlemler AB mevzuatı ile uyumlu bir süreç göstermiştir.
Ancak, Türkiye’nin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne yönelik koymuş olduğu coğrafi sınırlılık nedeniyle, Türkiye’de bulunan, Avrupa dışından gelen
ve sığınma talebi olan yabancıların Mülteci statüsü altında değerlendirilmediği için gerekli mevzuat ve düzenleme bulunmaması nedeniyle yasadışılığın artmasına sebebiyet vermiştir. Yasadışılık, sığınma talebi olan
ancak yerleştirilecek ülke bulamayan ve geri gönderilemeyen kişilerin ülkede statüsüz ve kaçak bir şekilde kalması güvenlik açığı oluşmasına da
neden olmuştur. 2013 yılına kadar gelen süreçte, Türkiye’nin göçmenlere
ilişkin mevzuatı oldukça dağınık bir şekilde varlığı korumuştur. Bu dağınıklığın, kurumsallaşma ve aktörler (amiller) arasında da çok başlılığa
neden olmuştur.17 Ülkeye giriş yapan yasadışı göçmenlerin kontrol altına
alınması, ikamet edecekleri merkezlere yerleştirilmesi, gerektiğinde sınır
dışı edilmesi gibi konularla İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Mü�dürlüğü’nün Yabancılar Şubesi ve Valilikler birlikte faaliyet göstermişler�dir. Bu nedenledir ki, AB müktesebatıma uyum göç politikasının yürütüleceği ve uygulamalardaki çok başlılığın ortadan kaldırılması sağlayacak
kurumsallaşmaların elzem olduğu belirtilmiştir.
Bu çerçevede, Türkiye 2003 yılındaki Ulusal Programı doğrultusunda
hazırlanan İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı18 25 Mart 2005 tarihinde hazırlanmıştır. Bu eylem planında geçen noktaların gerçekleşmesi ise 2011
yılında itibaren karşı karşıya kalınmış olan Suriye ve Irak üzerinden ülkemize ulaşan kitlesel göç hareketleri sonucunda olmuştur. Bu kapsamda,
YUKK ve Geçici Koruma Yönetmeliği, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün
oluşturulmasına dair adımlar atılmıştır.

17 Örselli & Babahanoğlu, (2016). “Türkiye’nin Göç Yönetimi ve Göç Politikalarının Gelişimi: Bir
Kamu Politikası Analizi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 43, s.2066.
18 (1) Göç ve iltica alanında bir ihtisas biriminin oluşturulması, oluşturulacak yapının
içerik yönünden güçlendirilmesi, (2) İltica ve göç alanında çalışacak personelin istihdamı
ve eğitiminin sağlanması, (3) İltica ve göç alanında yeni yatırım ve eşleştirme projelerinin
gerçekleştirilmesi, (4) Menşe ülke ve iltica bilgi sisteminin tesis edilmesi, (5) Kabul ve barınma
merkezleri ile geri gönderme merkezlerinin tesis edilmesi, (6) Gelecekte nüfus hareketlerini
etkileyecek ekonomik, sosyal ve politik değişimler göz önünde tutularak iltica ve göç
politikalarının gözden geçirilmesi gibi hedefler öngörülmüştür (ORSAM, 2012: 21).
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SONUÇ
Türkiye’nin 2011 yılı itibariyle giderek artan göç akımlarına maruz
kalması hem transit hem de hedef ülke olma konumunu güçlendirmiştir.
Bunun bir sonucu olarak, kurumsal ve yasal düzenlemeler de bunu takip
etmiştir. Yukarıda da bahsedildiği üzere, tarihsel süreç içerisinde Türkiye’nin maruz kaldığı göç akınlarından farklı olarak, statü ve göç edenlerin
sayısındaki farklılık bu süreçte Türkiye’nin vermiş olduğu cevap ve tepkilerin farklılaşmasına neden olmuştur.
Özellikle Suriyeli mültecilere yönelik verilmiş olan Geçici Koruma
statüsü konusunda bir çıkış planının oluşturulması hem Türkiye’yi hem
de bu statüye sahip olan ve bundan kaynaklı hakları kullanan kişilerin
gelecek öngörülerini ve güvenliğini garanti altına alacaktır. Sosyal uyumun önündeki en önemli engellerden biri olarak ortaya çıkan Geçici Koruma’nın süresiz olması ve geçici koruma sonrasında kişinin ne haklara
sahip olacağı konusunda yasal belirsizlik olarak durmaktadır. Statünün
ulaşması gereken noktadaki belirsizlik, devlet tarafından yürütülen sosyal uyum çalışmalarının ve ortaya konulan girişimlerin geniş göçmen
gruplara yansımasının önünde engel teşkil etmektedir.
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Nazlı A. Algan1
Özet: Iraklıların Türkiye’ye kitlesel gelişleri göreli olarak 1980’lerden itibaren
başlatılabilir. Yaklaşık 40 yıllık bir göç tarihi olmasına karşın geniş bir toplumsal kesimi oluşturan Iraklıların temel hizmetlere erişimleri konusu, üzerinde hala
kapsayıcı bir yanıt geliştirilemeyen güncel bir konu başlığını oluşturmaktadır.
Iraklıların Türkiye’ye zorunlu göçüne yol açan faktörlerin başında ülkenin yaşadığı istikrarsızlıklar, bölgesel savaşlar ve iç çatışmalar sayılabilir. Bununla birlikte Türkiye’ye göç eden Iraklıların önemli bir kısmı ilk başlarda üçüncü ülkeye
yerleşmek için uluslararası korumaya mekanizmalarından yararlanmıştır. Ancak
yerleştirme işlemlerinin uzun yıllar olması ile birlikte çocukların eğitime erişimi de önemli bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Pilot uydu illere yerleştirilen
Iraklıların zamanla iş veya akrabalık ilişkileri nedeniyle farklı illere göç etmesi
sonucu eğitime erişim çok daha önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu çalışmada
Türkiye’deki Iraklıların eğitim hizmetlerine erişimleri ve yaşanan sorunlar üzerinden durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Örgün Eğitim, Suriyeli, Geçici Koruma,
Mülteci, Okullaşma
Abstract: Mass migration flows of Iraqi nationals to Turkey can be relatively
started from the 1980s. Despite of the nearly 40-year history of immigration, access to basic and essential rights and services are still an actual with no satisfying
answers for Iraqis, who constitute a large social segment in Turkey. Foremost
among the factors that led to the forced mass migration of Iraqis, who are currently living in Turkey can be listed as the instability in their country of origin, regional wars and internal conflicts. However, a significant number of Iraqis who have
migrated to Turkey initially benefited from international protection mechanism to
settle in a third country. Nonetheless, children’s access to education has become
an important problem with the long years of placement procedures. Access to
education has become a much more important problem as Iraqis resettled in pilot
satellite provinces migrate to different provinces due to their business or kinship
relations. In this study, access to education for Iraqis in Turkey and the barriers
and problems that they faced will be examined. Key Words: Formal Education,
Syrian, Temporary Protection, Refugee, Schooling

 عا ًمــا40  عــى الرغــم مــن مــا يقــرب مــن. فصاعـدًا1980  بالنســبة للعراقيــن القادمــن إىل تركيــا ميكــن إعتبارهــا مــن عــام:ملخــص
 والتــي ال،  لديهــم إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات األساســية،  الذيــن يشــكلون رشيحــة اجتامعيــة كبــرة،  فــإن العراقيــن، مــن الهجــرة
 مــن أهــم العوامــل التــي أدت إىل الهجــرة القرسيــة للعراقيــن الذيــن يعيشــون يف تركيــا هــي عــدم االســتقرار يف.ت ـزال قضيــة الســاعة
 لكــن عــددًا كب ـ ًرا مــن العراقيــن الذيــن هاجــروا إىل تركيــا يف البدايــة ناشــدوا آليــة.البــاد والحــروب اإلقليميــة والرصاعــات الداخليــة
 تحــول وصــول األطفــال إىل،  مــع ســنوات إعــادة التوطــن الطويلــة يف بلــد ثالــث،  ومــع ذلــك.الحاميــة الدوليــة لالســتقرار يف بلــد ثالــث
 هاجــروا إىل محافظــات مختلفــة،  الذيــن تــم وضعهــم يف مقاطعــات تجريبيــة،  نظ ـ ًرا ألن العراقيــن.التعليــم أيضً ــا إىل مشــكلة مهمــة
،  يف هــذه الدراســة. أدى الوصــول إىل التعليــم إىل صعوبــات مختلفــة، بســبب عالقاتهــم التجاريــة أو عالقــات القرابــة مبــرور الوقــت
ســيتم دراســة الحصــول عــى خدمــات التعليــم يف تركيــا ضمــن نطــاق الهجــرة القرسيــة لألطفــال العراقيــن وســوف تركــز عــى املشــاكل
.التــي تواجههــم
1 Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD) Genel
Müdürü
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1. Giriş

Türkiye’deki Iraklılar söz konusu olduğunda, özellikle sekiz yıl süren
İran-Irak Savaşı, Irak içerisindeki gruplar arasında etnik ve mezhepsel çatışmalar ve son olarak da 90’lı yıllardan başında Sovyet sisteminin tasfiyesinden sonra Orta Doğu bölgesinde ortaya çıkan siyasi istikrarsızlığın
zorunlu göçe etkisine değinmek gerekir. Irak-İran Savaşı sırasında ve sonrasında başlayan yoğun göç akını, bölgedeki süregelen çatışma ortamından kaynaklı olarak devam etmektedir. İran - Irak Savaşı ve Körfez Savaşı
süreçlerinde yüz binlerce Iraklı ülkelerini terk etmek durumunda kalmış
ve özellikle Türkmenler ve Iraklı Kürtler açısından Türkiye hedef ülke
haline gelmiştir. Irak-İran Savaşı ile beraber, Halepçe katliamı, Irak’ın
Kuveyt’i işgal etmesi ve son olarak ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgal etmesiyle beraber, komşu ülke Türkiye’de Iraklı sığınmacıların sayısında
da artışlar yaşanmıştır. 2014 yılında, Irak-Şam İslam Devleti (DEAŞ)’in
Irak’taki görünür varlığı ile beraber, Irak’tan Türkiye’ye göçmen akımının devam etmesine yol açmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2019
verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 142 bin kayıtlı Iraklı bulunmaktadır.
Yine belirtmek gerekir ki, bu rakamlar resmi kayıtları kapsamış olup, kayıt dışı olarak Türkiye’de yaşayan Iraklıların sayısı konusunda bir netlik
söz konusu değildir. Bununla birlike kayıt dışı olarak kayda değer boyutlarda bir kitlenin Türkiye’de yaşadığı bilinmektedir. Özellikle son dönemde yaşanan çatışmalardan dolayı aileleriyle birlikte Türkiye’ye göç etmek
zorunda kalan Iraklı çocukların eğitime erişimi halen önemli bir sorun
alanı olmaya devam etmektedir.
2. Zorunlu Göç Kapsamında Türkiye’deki Yabancılar
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün18 Mart 2019 tarihli verilerine istinaden Türkiye’de yaşayan yabancıların dağılımında periyodik yükselişler
dikkat çekmektedir.
Şekil 1’de görüldüğü
üzere 2010 yılından itibaren Türkiye’de uluslararası korumaya başvuran
yabancıların sayısı hızla
yükselmiştir. Bu anlamda yıllık hesaplamalara
göre 2018 yılında uluslararası korumayla Türkiye’de kayıtlı 114.537
yabancı yaşamaktadır.
Düzensiz göçmenlerin
ülkesel dağılımlarına bakıldığında Türkiye’nin
özellikle Doğu’dan Batı’ya yönelen geniş bir insan hareketliliğine tanıklık
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ettiği söylenebilir. Düzensiz göçmenlerin kahir ekseriyetinin sınır komşusu ülkelerin vatandaşı olduğu bir gerçektir. Bahse konu ülkelerde ve
bölgede yaşanan çatışma, savaş ve ekonomik kriz durumu bu hareketliliğin arkasında yatan en
önemli üç temel unsurdur.

nun korunmasıyla da ilişkilidir.

Göçmenlerin büyük çoğunluğu, ortak kültür,
coğrafik yakınlık ve kısmen de dinsel ve mezhepsel ortak pratiklerden dolayı, Türkiye’ye
göç etmişlerdir. Komşu
ülkeye göç etmenin bir
diğer nedeni ise, ülkelerinde istikrarın sağlanmasıyla
beraber,
ülkelerine hızlıca geri
dönebilecekleri umudu-

Şekil 3’te görüleceği gibi,
Türkiye’de 2018 yılında
Uluslararası Koruma altındaki 114.537 yabancıdan
68.117’sini Irak’tan gelenler
oluşturmaktadır ki; bu toplamın yaklaşık olarak %59’una
denk gelmektedir. Diğer
yüksek sayı ve oran ise Afganlara (37.584) aittir.

3. Iraklılarda Okullaşma Durumu
Göç ile ilgili çalışmalar yürüten Coşkun ve Emin tarafından 2018 Şubat
ayında hazırlanan bir raporda, Türkiye’de resmi verilere göre 608.135 göçmen öğrenciden %61’i devlet okullarında Türkiye müfredatında, %39’u
ise Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) Arapça müfredat ile eğitim almıştır.2 Bu 608.135 öğrencinin 39.556’sı Suriyeli olmayan göçmen çocuklar2 Detaylı bilgi için bakınız, İpek Çoşkun, Müberra Nur Emin, “Türkiye’de Göçmenlerin Eğitimi:
Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri”, İlke Politika Notu, 03 Şubat 2018, https://ilke.org.tr/
images/yayin/pdf/turkiyede_gocmenlerin_egitimi_mevcut_durum_ve_cozum_onerileri.pdf,
(erişim tarihi: 01 Nisan 2019).
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dan oluşmaktadır. Suriyeli olmayan çocukların sayı olarak 38.727’si ise
Iraklılardır. Yine MEB’den alınan bu verilere göre Suriyeli olmayan göçmen çocukların da sadece %5’i GEM’lerde eğitim görmektedir. GEM’lerin
kapatılmasından sonra söz konusu öğrencilerin doğrudan Milli Eğitime
Bakanlığına bağlı okullara yerleştirilmiştir.
Okullaştırılmanın eğitim kademeleri temelinde analizine dayalı olarak
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 2018 raporuna göre,
resmî okullarda ve Geçici Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim kademelerine göre okullaşma oranlarında farklılıklar görünmektedir. Verilen grafiğe eğitim kademelerine uygun olarak okullaştırılma ana okulda %31,63, ilkokulda %96,90, ortaokulda %57,53, lise
eğitiminde ise %25,19 olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda okullaşmanın
en çok olduğu eğitim kademesi ilkokul, en az olduğu eğitim kademesi ise
lise eğitimi olmuştur.
UNICEF’in raporuna istinaden tahmini 2019 yılında 400.000 sayıda
mülteci çocuk, eğitim hizmetlerine erişimde sorunlar yaşamaktadır (https://www.unicefturk.org/yazi/acil-durum-turkiyedeki-suriyeli-cocuklar).
28 Mart 2019’da erişildi). Bu bağlamda sorunlara ve nedenlere odaklanarak bahsi geçen sayıdaki çocuğun okula kaydettirilmesi ve eğitim olanaklarının sunulması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Buradaki
sayı ise temel olarak Suriyeli göçmenleri kapsadığı için, diğer göçmen çocukların eğitim ihtiyaçlarını tamimiyle içermemektedir.
3.1. Ankara’da İlçelere Göre Iraklıların Eğitime Erişim Hizmetlerinden Yararlanma Durumları
Yapılan çalışma, Ankara özelinde haritalama yöntemiyle daha önceden
belirlenen ve Iraklı hanelerin kayıtları olduğu beş ilçede gerçekleştirilmiştir. İlçeler, Iraklıların yoğun yaşadığı ilçeler olarak dikkate alınmıştır. Bu
bağlamda saha araştırması Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Çankaya ve
Keçiören’de gerçekleştirilmiştir. 1 Katılımcıda Nallihan’dan çalışmaya katılmıştır. Çalışma kapsamında toplam 721 haneye doğrudan ziyaret gerçekleştirilmiştir. Sayılarla birlikte ilçelere göre hane dağılımı şu şekildedir:
Bölge (İlçe/Köy)
Mamak
Altındağ
Yenimahalle
Çankaya
Keçiören
Nallıhan
Toplam

Hane Sayısı
679
13
14
8
6
1
721

Yüzdelik
94,17%
1,80%
1,94%
1,11%
0,83%
0,14%
100,00%

Tablo 1: Iraklı Hanelerin İlçelere göre Dağılımı
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Tablo 1’de görülebileceği üzere, Ankara’da Iraklıların en yoğunlukla yaşadığı bölge olarak Mamak ilçesinde toplamda 679 hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu da toplamın %94,17’sine işaret etmektedir. Ziyaret edilen
hane sayısına göre diğer fazla olan oranlar ise Yenimahalle ve Altındağ
ilçeleridir.
Bu çalışma ile elde edilen bulguların eğitim hizmetleriyle daha kapsamlı değerlendirilebilmesi amacıyla belirli kategoriler ve başlıklar belirlenmiştir. Bu çerçevede eğitime erişimle doğrudan ilişkili olarak üç ana
kategori seçilmiştir: Demografik Analiz, Ekonomik Düzey Tespiti ve Statü
Sorunsalı. Söz konusu 3 kategori Iraklıların eğitim hizmetlerine başvurması ve eğitim hizmetlerden yararlanması ile ilişkili görülmektedir. Örneğin ekonomik durumu yetersiz olan ailelerde çocuk işçiliği olgusu ortaya
çıkmakta bu durumda da çocukların okullardan alınmasına yol açmaktadır.
3.2. Demografik Analiz
Bu kategori altında öncelikle görüşülen hanelerdeki bireylerin yaş ve
cinsiyete göre dağılımı ele alınmıştır. Toplamda 721 hanede 4047 Iraklı
birey ile görüşme yapılmıştır. Bu bulgular uyarınca Iraklılarda ortalama
hane sayısı 5.6’dır. Bu anlamda katılımcıların %56’sını kadın, %44’nü ise
erkekler oluşturmaktadır. 0-18 yaş arası çocuk katılımcı sayısı ise 2246 olarak ortaya çıkmıştır. Bu sayının okul çağındaki çocuk sayısı ise 1775’dir
Ayrıntılı olarak katılımcıların yaş ve cinsiyete göre dağılımı aşağıda gösterildiği şekildedir:
Cinsiyeti
Yaş Grubu
0-4
5-17
18-59
60+
TOPLAM

Kadın
Sayı
%
249
11,06
933
41,45
1004
44,60
65
2,89
2251
100

Erkek
Sayı
%
222
12,36
842
46,88
675
37,58
57
3,17
1796
100

Toplam
Sayı
%
471
11,64
1775
43,86
1679
41,49
122
3,01
4047
100

Tablo 2: Katılımcıların Yaş ve Cinsiyete göre Dağılımı

Demografik Analiz kategorisi altında incelenen diğer bir niceliksel veri
ise hanedeki aile üyelerinin sayısı ile ilişkilidir.
Bu anlamda toplamda 721 hanede görüşülen ailelerin kaç kişiden oluştuğu incelenmiştir. Tablo 4’te ayrıntılı şekilde görüleceği üzere, hanedeki
aileler çoğunluk 4 ile 7 arasında üyeden oluşmaktadır:
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Üye Sayısı
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Toplam

Hane Sayısı
2
2
1
11
19
33
71
90
125
136
99
68
49
15
721

Yüzdelik
0,28%
0,28%
0,14%
1,53%
2,64%
4,58%
9,85%
12,48%
17,34%
18,86%
13,73%
9,43%
6,80%
2,08%
100,00%

Tablo 3: Hanedeki Aile Üyesi Sayısı

Diğer taraftan medeni durumların incelenmesi doğrultusunda 4047 katılımcı içinde ağırlıklı olarak bekâr bireylerin yer aldığı tespit edilmiştir.
Daha ayrıntılı şekilde, görüşülen bireylerin %28,14’ü (1139 kişi) “evli” olduğunu ifade ederken, %5,34’ü (216 kişi) “dul”, %0,54’ü (22 kişi) “boşanmış” ve %0,25’i (10 kişi) ise “ayrılmış” yanıtlarını vermiştir. Geri kalan
çoğunluk ise (%65,73) “bekâr” olduğunu dile getirmiştir.
Görüşülen Iraklı bireylerin Türkiye’ye ne zaman giriş yaptıkları ve resmi olarak hangi tür Kimlik Kartı kullanıp-kullanmadıkları da Demografik
Analiz kapsamında incelenmiştir. Bu anlamda katılımcı Iraklıların Türkiye’ye 2000 yılından itibaren giriş yaptıkları kaydedilmiş olsa da, 2014 yılından itibaren keskin şekilde arttığı gözlemlenmiştir. En yüksek oran ise
2017 yılında görülmüştür. Katılımcıların yaklaşık olarak %38’i ülkeye bu
yılda giriş yaptığını dile getirmiştir. Görüşülen katılımcıların %86’sı (3488
kişi) Kimlik Kartı olduğunu ifade ederken, %14’ü (559 kişi) her hangi bir
kimlik kartı olmadığını belirtmiştir. Kimlik Kartı olan 3488 kişinin ise hangi Kimlik Kartı türü kullandığı istatiksel olarak şu şekildedir:
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Şekil 4: Katılımcıların Kullandığı Kimlik Kartı Türü

Şekil 4’te görüldüğü gibi, katılımcıların büyük çoğunluğu- yüzdelik
olarak %81,59’u (2846 kişi) Uluslararası Koruma Başvurusu ile Türkiye’de
ikamet etmektedir. Iraklı bireylerin %15,91’lik kısmı ise Kısa Dönem İkamet türü ile Türkiye’de yaşamaktadır. Geçici kimlik kartı olanların yüzdeliği ise %2,26’dır.
Son olarak bireylerin ya da ailelerin hanelerde nasıl ikamet ettiği sorunsalı üzerinde durulmuştur. Bu anlamda 714 hanede (%99,03) kira ödenerek, 3 hanede (%0,42) satın alma, yine 3 hanede (%0,42) diğer arkadaş/
aile ile paylaşımlı ve 1 hanede (%0,14) ise ücretsiz olarak ikamet edildiği
belirlenmiştir. Bu veriler bireysel ve aile düzeyinde ekonomik durumla
doğrudan ilişkilidir ki diğer ana kategori altında kapsamlı olarak incelenmektedir.
3.3. Ekonomik Düzey Tespiti
İkinci ana kategori kapsamında hem birey hem de aile temelinde ekonomik durum düzeyi incelenmiştir. Bu bağlamda çeşitli başlıklar çerçevesinde hem niceliksel hem de niteliksel analizler yapılmıştır. İlk olarak
ailede çalışan bireyin olup-olmadığı sorulmuştur.
Ailenin gelir kaynağının belirlenmesi anlamında öncelikle katılımcıların iş durumu “çalışıyor” ve “çalışmıyor” olarak iki temel başlıkta değerlendirilmiştir. Bulgulara göre çalışma durumunda olan katılımcıların yaklaşık olarak %86’sı farklı sebeplerden dolayı çalışamamaktadır. Çalıştığını
ifade eden kesim ise sadece %14’lük bir oranı içermektedir:
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Şekil 5: Hanedeki Bireylerin İş Durumu

Ekonomik Düzey Tespiti kategorisi altında aynı zamanda çalışmadığını
ifade eden katılımcıların iş piyasasına neden dâhil olamadıklarına yönelik
bir analiz yapılmıştır. Çoklu seçme yöntemiyle cevapları yanıtlayan katılımcıların iş bulamama nedenleri arasında en yüksek oran- 41,22% olarak
kadınlarda “ev kadını” olarak ifade edilirken, erkeklerde ise “mesleki
yetkinlik yok” başka ifadeyle, mesleki yetersizlik (26,54%) şeklinde görülmüştür. Aynı zamanda “sağlık sorunları” (9,84%), “ileri yaşlılık” (5,64%)
ve “engellilik” (4,89%) diğer vurgulanan nedenler olarak ifade edilmiştir:

Şekil 6: Katılımcıların İş Bulamama Nedenleri

Ailede çalıştığını dile getiren katılımcıların çalışma izni olup olmadıkları ve süreli ya da süresiz olarak nasıl bir işte çalıştıkları da çalışma kapsamında ele alınmıştır. Bu anlamda 473 çalışan Iraklı mülteciden sadece
7’si resmi olarak çalışma izni olduğunu dile getirmiştir. Geri kalan 467
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kişi çalışma izni olmadan çalıştığını belirtmiştir. Ayrıca, tam zamanlı olarak çalıştığını ifade eden kişiler %64,48’lik (305 kişi) bir oranda iken, yarı
zamanlı çalışanlar %34,25’lik (162 kişi) bir yüzdeliğe sahiptir. %1,27’lik (6
kişi) kesim ise sezonluk bir işte çalıştığını vurgulamıştır.
Çalışan 473 kişinin hangi mesleklerde çalıştıkları da ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu anlamda aşağıdaki Şekil 7’de detaylı olarak görülebilir:

Şekil 7: Çalışılan Mesleklerin Bireylere göre Dağılımı

Şekil 7’de görüldüğü gibi, katılımcıların %88,85’i (419 kişi) “işçi” olarak
çalıştığını dile getirmiştir. Bu tanım kapsamına gündelik olarak yapılan
“hamallık”, “çöp toplayıcılığı” gibi ağır işler dâhil olmaktadır. Diğer taraftan, “inşaat işçiliği” (2,33%), “tarım işçiliği” (1,69%) ve “temizlik işçiliği” (1,27%) geri kalan %11,15’lik kesimde en çok vurgulanan meslekler
olmuştur.
Son olarak, en önemli odak noktalarından olan hanelerin aylık gelir
kaynağı ele alınmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:

Şekil 8: Hanelerin Aylık Geliri Kaynağı Dağılımı
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Şekil 8’de yüzdelikler olarak dağılımı yapılan aylık düzlemde hanelerin
gelir kaynaklarının en başında ailedeki çalışanın olması ile ilişkilendirilmiştir. Bu oran yaklaşık olarak %42’lik bir dilimi kapsarken, katılımcıların
%31’i aylık gelirlerini “borç alarak” sağladığını dile getirmiştir. Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan maddi yardımlarla aylık gelirini
oluşturduğunu belirten hane yüzdesi ise %31’dir. Geri kalan %3’lük katılımcı ise başka ülkelerde yaşayan akrabalarından gelen maddi destekle
geçimini sağladığını ifade etmiştir.
3.4. Iraklılarda Okullaşma Oranları
Iraklı çocuklarına verilerine ilişkin yürütülen saha çalışması ile 721
Iraklı hanede toplamda 4047 bireyle görüşülmüştür. Bu sayı içerisinde
1775 okul çağındaki çocuğa ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Iraklı
çocukların %64’ü okullaştırılmamıştır. Sadece %36’lık bir oran okullaştırılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde, 1136 çocuk çeşitli sebeplerden
dolayı eğitime erişemezken, 639 çocuk eğitime erişmektedir. Okula erişemeyen çocukların, 602’sini kız çocukları oluştururken, 534 ‘ünü de erkek
çocukları oluşturmaktadır.

Şekil 9: Iraklı Çocukların Okullaştırılma Oranı

3.5. Eğitime Erişimde Karşılaşılan Zorluklar
Arapça konuşan Iraklıların yanı sıra Türkmen kökenli Iraklıların da
Ankara’da ciddi bir nüfusa sahil olduğu dikkat çekmektedir. Saha araştırması kapsamında görüştüğümüz yerel STK yöneticilerine göre Iraklıların
ve özellikle Türkmenlerin Ankara’daki nüfusu yaklaşık 75 bin civarındadır. Saha çalışması kapsamında Iraklı 721 hane ziyaret edilmiştir. Bu haneler de toplamda 4047 kişiden oluşmaktadır.
Bu kapsamda statüleri Iraklı olarak anılmakla birlikte özellikle eğitime erişimde de dil bariyeri ve sosyal uyum noktasında Arapça konuşan
kesimlerden farklılaştıkları açıktır. Bu kapsamda Iraklılar ve çoğunlukla
Türkmen aileler ile çoklu cevap seçeneğine dayalı olarak yapılan, çocukların eğitim hizmetlerine erişiminde sorun teşkil eden nedenlerle ile ilgili
ise şu bulgulara ulaşılmıştır:
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Nedenler
Bilgilendirme/Farkındalık eksikliği
Yetersiz kaynaklar
Ulaşım sorunu
Kayıt sıkıntıları
Çocuk işçiliği
Hastalık ve engellilik
Dil sorunu
Ulaşım ücreti
Okula başvurunun reddi
Güvenlik kaygısı
Erken yaşta evlilik
Kimlik Kartının olmaması
Meyilli olmamak
Başka şehirde kayıtlı olmak
Kimlik Kartının süresinin dolması
Psiko-Sosyal Faktörler
Ailenin itirazı
Toplam

Sayı
132
39
18
4
78
40
122
61
2
1
3
444
92
10
41

Yüzdelik
12,10%
3,57%
1,65%
0,37%
7,15%
3,67%
11,18%
5,59%
0,18%
0,09%
0,27%
40,70%
8,43%
0,92%
3,76%

4
1091

0,37%
100,00%

Tablo 4: Eğitim Hizmetlerine Erişimi Kısıtlayan Nedenler

Tablo 4’te ayrıntılı olarak verilen bilgilere istinaden kimlik kartının
olmaması (40,70%) çocukların eğitim hizmetlerine engel olan en büyük
neden olarak ortaya çıkmıştır. Diğer nedenler arasında özellikle bilgilendirme/farkındalık eksikliği (12,10%) ve dil bariyeri (11,18%) vurgulanmaktadır. Diğer dikkat çekici bulgular arasında çocukların eğitime meyilli
olmaması (8,43%) ve çocuk işçiliği (7,15%) nedenleri yer almaktadır. Tablodan da anlaşıldığı üzere Türkmen kökenli ailelerde en önemli sorun dil
olmamaktadır. Ancak Suriyelilerden farklı olarak burada da kimlik kartı
sorunu öne çıkmaktadır. Iraklılar nezdinde yapılan çoklu seçmeli sorularda, örneklem grubunda psikososyal seçeneği olumsuz karşılandığından,
Iraklılar bağlamında bu soru cevap dışı bırakılmıştır.
Son olarak okullaştırılan Iraklı çocukların hangi eğitim hizmetlerinden
yararlandıklarına odaklanılmıştır. Bu anlamda Iraklı özellikle Türkmen
çocukların çoğunluğunun (84,81%) devlet okullarına kayıt yaptırdığı görülmektedir. Özel okullara yapılan kayıt yüzdeliği ise %9,81’dir. %3,16’lık
oranda Iraklı çocuğun Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim aldığı görülür90
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ken, %1,58’lik oran ise Geçici Eğitim Merkezlerine kayıt yaptırmıştır. Bulgular aşağıda şu şekilde ayrıntılı olarak incelenebilir:

Şekil.10: Erişilen Eğitim Hizmetleri Dağılımı

a) Statü Sorunları
Iraklılar, çeşitli sebeplerden dolayı, Türkiye’ye göç etmişlerdir ve etmeye devam etmektedirler, yaşanan İŞİD tehlikesi, dini ve mezhepsel baskı,
ülke içerisindeki iç istikrarsızlık, daha iyi hizmete erişim, veya üçüncü
bir ülkeye yerleşmek, bunların başlıca sepebleri arasındadır. Bu sepeblerden dolayı, Türkiye’ye gelen kişiler ya uluslararası korumaya başvuruyor
veya kısa dönemli ikamet başvurusu gerçekleştirmektedir. Türkiye’de yaşamlarını sürdüren Iraklı mültecilerin büyük çoğunluğunun kimlik türü
Uluslararası Koruma’dır. Çoğunlukla bu kimlik türüne sahiplerdir ancak
bir kısmı yasal yollarla Türkiye’ye gelmiş olup Kısa Dönem ikamet iznine
sahiptir. Uluslararası Koruma altındaki mültecilerin ücretsiz eğitimden
faydalanma hakları mevcuttur. Buna rağmen çeşitli nedenlerle okullaşma
oranın yetersiz olduğunu gözlemlemekteyiz. Iraklı aileler Suriyelilerden
farklı olarak Geçici Koruma statüsü altında olmadıklarından eğitime erişimde uluslararası insani statülerinin getirdiği imkân ve olanaklardan yararlanma durumunda kalmışlardır. Bundan dolayı ailede eğitim ihtiyacı
yüksek olmasına karşın statülerinden dolayı eğitim hizmetlerinden faydalanmada ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Kimlik problemleri daha çok
kimlik sürecine başvurunun uzun süre alması veya her yenilemede alınan
ücret bu sebeplerden birini oluşturmaktadır. Bunun dışında daha öncesinde, İnsani İkamet sahibi olan Iraklıların, İnsani İkamet kimliklerinin
değişmesiyle beraber, sınırdışı edilme korkusuyla, tekrardan kimlik çıkarmadıkları da tespit edilmiştir. Bu sebepten ötürü, kişilerin eğitim başta
olmak üzere, bir çok temel hizmetlerden mahrum kalmaktadırlar. Ayrıca,
Uluslararası koruma başvurucularının, uydu kent dışında başka bir ilde
çocukların eğitime erişimin mümkün olmamasıda, kimlik sorunsalından
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dolayı, çocukların eğitimine engel olmaktadır. Yine aynı şekilde, ikametgahlarını yenilemek isteyen Iraklıların, belli harç ve ikamet ücretlerini
yenileyememelerinden dolayı, ülke içerisinden süresi dolmuş bir şekilde
yaşamlarını devam ettirmekte ve hizmetlere erişimleri mümkün olmamaktadır. 3 ay sonrasında ikametgahını uzatmayan kişilerin sınırdışı edilme korkusuyla da beraber, ülke içerisinde kimliksiz bir şekilde varlıklarını sürdürdükleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla, gerek uluslararası koruma
sürecinin uzun olması ve gerekse de kısa dönem ikamet randevularının
da erken verilmeyişi ve her ikamet yenilenişinde kişi başı belli ücrete tabi
olunması, kişilerin sistemden kaynaklı veya kendi ekonomik sorunlarınlarından dolayı, ülke içerisinde statü bağlamında ciddi sorunlar yaşamakta ve çoğu zamanda kimliksiz olarak veya kimlik sahibi olup, uydu şehir
dışında Ankara’da ikamet etmektedirler. Bunlardan dolayı, eğitime erişim
noktasında görüşmecilerin sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir. Okullara
yapılan başvurularda öncelikli olarak misafir öğrenci statüsünde kayıtları
yapılan çocukların daha sonraki dönemde statülerinde değişim olmaması
durumunda okulları terk ettiği gözlemlenmiştir.
b) Dil Sorunu
Dil sorunu daha çok Arap Iraklılarda ciddi sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dil faktörü, Iraklı çocukların da okula kayıt ve devamlılık konularındaki en temel sıkıntılarından birisini oluşturmaktadır. Çocuk, kayıt
olduğu sınıfta dersi anlayamadığı için, tedricen sınıf ve okul ortamından
soğuyabilmekte, okul ortamı içerisinde diğer çocuklarla kaynaşamamakta
ve bu durum sonucunda da arkadaşlarının onu ötekileştirmesi ve akran
zorbalığı söz konusu olabilmektedir. Hakeza pek çok vaka, sınıf ortamında diğer bütün arkadaşları dersi anlarken kendisinin neden anlayamadığı
konusunda içsel bir sorgulama süreci yaşayabilmekte; bu durum sınavlardan düşük alma durumunda tetiklenmektedir. Bu sebeple dil sorunu
çeken çocuklar, kendisini eksik hissedebilmektedir.
Dil sorununun bir başka boyutu da, ailelerin çocuklarının kendi vatanlarına döndüklerinde ana dillerini unutacağı endişesini de beraberinde
getirmektedir. Aileler, Türkçe eğitim veren devlet okullarına çocuklarının
anadillerini unutabileceği gerekçesiyle de göndermeyi red etmektedirler. Odak grup çalışmalarında ailelerden biri, “bizler bir gün vatanımıza
döneceğiz, ama Türk okullarına gönderdiğimizde çocuklarımız dillerini
unutur diye korkuyoruz ve ülkemize döndüğümüzde Arapçayı konuşamazlarsa orada da sorun yaşayacaklar” diye ifade etmiştir.
c) Bilgilendirme/Farkındalık eksikliği
Saha çalışması dolayımıyla tespit edilen bir diğer faktör, ebeveynlerde
gözlemlenen bilgi ve farkındalık eksikliğidir. Bu eksikliğin doğal bir sonucu ise söz konusu ebeveynlerde okula gitme ile gitmeme arasında pek bir
farkın olmadığına yönelik kalıplaşmış inançtır. Kız çocuklarının eğitime
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erişimleri dolayısıyla ulaştıkları kazanımların çok olmadığı, dolayısıyla
okula gitmenin pratik hayattaki tayin edici rolünü ve önemini azımsama
türünden yaklaşımlar, Iraklı ebeveynlerde gözlemlenebilmektedir.
Iraklı hane reislerinden biri, eğitime erişim noktasında, ciddi anlamda
bilgi eksikliği olduğunu ve bu konuda yönlendirmelerin yetersiz olduğunu belirti. İki çocuk babası olan görüşmeci, kızlarından birinin ortaöğretim bu sene bittiğini ama ne yapacaklarını bilmediklerini belirtti. Kızının
okula nerede ve hangi tür okulda devam edeceği konusunda kimden yardım olacağını ve ne yapacağı konusunda bilgi sahibi olmadığını dile getirmiştir. Dolayısıyla çocuklarının geleceği konusunda endişe duyduğunu
görüşme boyunca dile getirmiş olmakla beraber, birçok ailenin bilgiye erişemediği için, çocuklarını okula göndermediklerini iletmiştir.
Hakeza odak grup toplantı bulgularına göre ailelerin kahir ekseriyetinin, çocukların okuması gerektiği ve çocukların bulunması gereken yerlerinin okul olduğu fikrini taşıdıklarını gözlemlenmiştir. Ancak öncelik
durumuna göre bu duruma getirdikleri tanım ve yaklaşımın değişkenlik
göstermektedir. Örneğin eve maddi destek sunacak birey (bread-winner)
olmadığında çocuk işçiliği vakalarının artması söz konusudur. Örnek
bir vakadan hareketle babanın düzenli bir işte çalışmadığı ancak mendil
satarak geçindiği bir aile ortamında, çocuk ancak ailenin o anlık maddi
kaynak ihtiyacı elverdiği ölçüde okuluna devam edebilmektedir. Bazı dönemlerde de –evin maddi ihtiyacına göre bu süre değişebiliyor- sokakta
veya trafikte mendil satarak kaynak üretmeye çalışmaktadır. Ebeveynlerle yapılan görüşme sonunda bu durumun sebebi sorulduğunda şu dönüt
alınmıştır, “Ben yaşlıyım, hastayım iş bulamıyorum./çalışamıyorum. Evin
ihtiyaçları için de birinin para getirmesi lazım.”
Ebeveynlerin çocukların pedagojik gelişimleri hususunda gerekli bilinç
ve farkındalığa sahip olmayışları, (Çocuklara yetişkin gözüyle bakmaları,
kendilerinin de küçükken çalışma hayatına başlamış olmaları anlatısı vs.)
ve çocuk işçilerin çalışırken karşılaşabilecekleri riskler hakkında yeteri
kadar bilinç ve farkındalıklarının olmayışı da farkındalık ekseninde düşünülmesi gereken bir diğer faktörleri oluşturmaktadır.
d) Çocuk İşçiliği
Çocuk işçiliği vakaları genelde ailede babanın yaşlı, hasta veya ölmüş
olduğu durumlarda gözlemlenmekte ve vakalardan edinilen bilgiler doğrultusunda kişiler, çocuklarının çalışmaya mecbur olduğunu söylemektedirler. Babanın ilerlemiş yaşı ya da çeşitli hastalıklar nedeni ile kendine
herhangi bir sektörde iş bulamaması, annenin ve yetişkin kız çocuklarının kültürel kodlar nedeni ile çalışmaması, yetişkin erkeklerin Türkiye’de
mevcut olan işsizlik nedeni ile iş bulamaması, ek olarak sigortasız ve kötü
koşullar/düşük ücretler gibi nedenler ile oluşan ekonomik yetersizlikler.
Şöyle ki, bazı durumlarda evde 18 yaş üstü kadınlar bulunurken, ge93
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leneksel ve kültürel kodlar sebebi ile erkek çocuğu iş hayatına yönlendirilmektedir. Çocuklar yaşlarına göre farklı işler bulmaktadırlar. Mamak
bölgesinde yoğunluklu olarak 7-15 yaş arası çocukların çöp toplayıcılığı
(çöpten plastik, kâğıt vb. ayıklamak) olduğu gözlemlenmiştir. Bazı çocuklar manavlarda, berberlerde çıraklığı yapmakta, bazıları ise pazarda satıcılık ve işportada çeşitli malzemeler satmaktadır. Saha gözlemlerinden
hareketle, çocuğun dil bariyeri, akran zorbalığı, öğretmeninin kötü muamelesi vb. durumları sonucunda okula gitmeyip, ailenin gözünde değerli
bir birey olmak ve aile bireyleri tarafından takdir edilmek için çalışmayı
kendi istediği ve öncelediği vakalar da tespit edilmiştir.
Mamak İlçesindeki Fatma Tarman İlköğretim okuluna yapılan ziyaret
neticesinde, okulun 120 öğrencisi oldugu ve bunların 46’sının Suriyeli
ve 11 Iraklı öğrencisi olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan görüşmelerde,
öğrencilerin büyük bir kısmının çalıştırıldıklarını ve ebeveynlik ilişkileri noktasında sıkıntılar olduğu dile getirilmiştir. Ayrıca aile de bir çocuk
okula gönderilirken bir başka çocuk çalıştırıldığı dikkat çeken noktalardan biridir. Dolayısıyla çocukların eğitime erişim engellerinden başlıca
sorunlardan birinin çocuk işçiliği oldugu aşikardır.
Genel olarak bakıldığında birçoğu 18 yaş altı bireyler için risk barındıran işlerdir. Eğitim bağlamında yaşanılan sorunlara geri dönülecek olursa eğer, çalışan çocukların okula devam konusunda çalışmayanlara göre
dezavantajlı olduğu aşikârdır. Bununla beraber çalışan çocuklar, okuldan
sonra tekrar yapma, ödev yapma gibi sorumluluklarını yerine getirememektedirler. Tabi bu durum eğitim erişimi olan çocuklar için geçerlidir.
Çocuk işçiliği konusunda düzenlenen farkındalık artırma ve odak grup
toplantılarında ebeveynlerin belirttiklerini göz önünde bulundurulacak
olursak, katılımcıların bazılarının çocuğunun günde 12 saat, bazılarının
ise gece yarsına kadar çalıştığı tespit edilebilir. Bu durum da çocuğun gelişim sürecini etkilemekte ve ihtiyaçlarına ket vurmaktadır. Toparlamak
gerekirse, çocuklar ile çocuğun yüksek yararı bağlamında çalışmaları ilkesinin temel gerekliliklerinden biri olan eğitim hakkı arasında, bu süreci aktif, kolay, sürdürülebilir ve etkin kılma anlamında mesafenin arttığı
gözlemlenmiştir.
e) Kültürel Kodlar
Iraklıların eğitime erişim hizmetlerinden yararlanma hususunda ortaya çıkan bir diğer faktör, özellikle odak grup çalışmaları ile tespiti yapılan kültürel kodlar şeklinde ifade edilebilir. Göç süreci ile birlikte aile
içi ilişkiler ve rol dağılımında da farklılıklar yaşanmaktadır. Bu durumu,
odak grup toplantıları çerçevesinde tespit etmek mümkündür. Göç süreci ve sonrasındaki yerleşim ve yeni bir coğrafyaya adaptasyon alt süreci,
Iraklı ailelerde aile içi ilişkiler ve rol dağılım sistemini değişikliğe uğratmaktadır. Okula gitmeyen kız çocukların kayda değer bir kısmı, diğer
kardeşlerine bakma, hasta olan annesine ev işlerinde yardım etme gibi
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ebeveyn rolü üstlendikleri gözlemlenmiştir. Bu değişimin kız çocuklara
etkisi, ebeveynlerin kültürel kodlarına daha fazla sarılması ve kız çocuklarının olağan kamusal alana ve hizmetlere erişimlerinin sınırlanabilmesi
şeklinde olabilmektedir. Şöyle ki, bu durum, kız çocuklarının eğitim gibi
aslî bir hizmete erişimlerini belirli oranlarda kısıtlamakta, kız çocuklarının topluma adaptasyon yönündeki mevcut imkânlara erişimlerini de engellemektedir. Kız çocuklarının erkek çocuklara kıyasla Türkçe dil bilgisi
seviyelerinin daha düşük olduğu tespit edilebilir. Düzenli okula gitmeme
durumundan kaynaklanan boş zaman ise kız çocuklarına verilen aile içi
rollerle dolduruluyor. Annelik rolüne yardımcı ve destekleyici alt-roller
üstlenen kız çocukları, çocukların ikincil ve üçüncü seviye sosyalleşme
imkânlarından da mahrum kalmaktadır.
Kültürel kodlardan bir diğeri ise karma Eğitimi sistemi olmasından
dolayı kız çocuklarının eğitime erişiminin engellenmesi olarak ifade edilebilir. Ebeveyinler, erkek çoçuklarını okula gönderirken, karma eğitimden dolayı, kız çocuklarını okula göndermemektedir. Yapılan görüşmeler
sırasında, 3 çocuklu anne, eşinin Irak’ta olduğunun, kız çocugunu okula
göndermesinin mümkün olmadığını, karma eğitim sistemi olduğunu, eşinin göndermesi durumunda öğrenirse, hatta kendisini de boşayacağını
dile getirmiştir.
Yukarıda da birçok noktada belirtildiği gibi dini sebepler, geleneksel
düşünce kalıpları ve pratik fayda sağlamayacağına dair oluşmuş yerleşik
algı, bilgi eksikliği, maddi yetersizlikler gibi sebeplerle birçok aile çocuğunu okula göndermediği tespit edilmiştir. Bu minvalde karşımıza çıkan
temel sebep ailelerin de çocuklarının da okula gitmeleri hâlinde hayatlarında oluşabilecek olumlu değişikliklere, gelecekleri üzerindeki etkilerine
dair olumlu düşünce ve hatta umutlarının olmaması. Özellikle bireysel
görüşmelerde ortaya çıkıyor ki, mevcut koşullarını göz önünde bulundurarak, kişiler eğitimin kendilerinin/çocuklarının geleceklerine pratik ve
doğrudan fayda sağlayacağını düşünmüyorlar.
Tüm bu faktörlerin yanı sıra, kaynak eksikliğinin yarattığı yan etkiler
olarak düşünülebilecek bir dizi faktör de çocukların, okula kayıt ve/veya
devamlılık konularında yaşadığı sıkıntılarda tetikleyici faktör olabilmektedir. Örneğin, bazı okullarda da gün gün götürülecek besin maddelerinin belli oluşuna rağmen çocuğun beslenme çantası için gerekli besinlerin evde bulunmaması- ve bu besin maddelerin alınamaması ve kırtasiye
malzemelerinin yetersizliği/alınmaması çocuğun okulla tam ve yerinde
bir ilişki kurmasını engellemektedir. Yine benzer bir şekilde, yıllık anasınıfı ücretinin maliyetinin karşılanamaması gibi durumların temelinde
de maddi gelirlerinin yetersizliği olduğunu gözlemlenmiştir. Ulaşım sorunuyla mülteciler daha çok lise döneminde karşılaşmaktadır. Çünkü önceden evlerine yürüme mesafesinde bulunan ilkokul/ortaokulun yerine
kaydının daha uzak bir noktada bulunan liseye alınması sonuncunda ço95
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cukların okula erişebilmeleri için yol ücreti ve öğle yemeği için ek finansal
kaynak gerekmektedir. Örnek bir vakadan hareketle, liseye kayıt yaptıdan geçen kızı ve oğlu bulunan bir hanede çocukların, düzenli olarak
her gün okula gidebilmesi için iki farklı toplu taşıma aracı kullanmaları
gerekmektedir. Anne ulaşım ücretleri dolayısıyla çocukları okula yollayamadıklarını beyan etmiştir.
Ayrıyeten, kayıt sıkıntıları hususunda; ailelerin dönem ortalarına denk
geldikleri gerekçesiyle okul yönetimi tarafından gelecek sene kaydolmak
üzere çocuklarının kayıtlarının ertelendiği tespit edilmiştir. İkinci olarak,
okul yönetimi tarafından istenen denklik belgesi de süreci uzatan bir diğer
faktördür. Bazı çocukların seviyelerini tespit etmek adına ve hangi sınıftan eğitim hayatına devam edeceği hususunda bazı okullar çocuğun yaşını temel alarak belirleme yapıyorken, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve/
veya bazı okul idarelerinin, çocukların ise geldikleri ülkede en son kaçıncı
sınıfa gittiklerine dair denklik belgeleri isteyebilmektedir. Bu durumda,
geldikleri ülkeden çocuğun en son kaçıncı sınıfta eğitimini sürdürdüğüne
dair belgeyi alamamaları gibi süreci uzatan gelişmeler yaşanabilmektedir.
Süreç uzadıkça, ebeveynlerin çocuklarını okula kaydettirme konusundaki
motivasyonlarının düştüğü gözlemlenmiştir.
Yine kayıt sıkıntıları ile ilintili olarak, dönem ortasında kayıtları yapılan
çocuklar özelinde okula devamlılık konusu da sorunsal oluşturmaktadır.
Şöyle ki, dönem ortasında kaydı yapılan çocukların yeni bir sınıfa alınması, -çocukların sınıftaki akranlarından gerek eğitim seviyesi gerekse dilbilgisi ve becerisi olarak geri bir seviyede olmaları durumu ile birleştiğinde,
okuldan ve okul çevresinden uzaklaştırma riski taşımaktadır. Aynı durumun, çocuğun/çocukların gittiği sınıfta bulunan öğrenciler arasındaki
uyumu da olumsuz etkilediği okul hocaları ve yönetimi tarafından dile
getirilmiştir. Bu duruma çözüm olarak ya kaynaştırma öğrencilerinin diğer öğrencilerle aynı seviyeye gelene kadar ayrı bir sınıfta eğitim görmeleri ya da kaynaştırma öğrencilerinin diğer öğrencilere yetişebilmeleri için
öğretmenlerin birebir ilgilenmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, odak grup toplantısında ebeveynlerde hissedilebilir
ölçüde güvenlik kaygısının bulunduğu tespit edilmiştir. Güvenlik kaygısının eğitime erişime negatif etkisi ise, bir yandan çocuğun kaydının bulunduğu okulun eve uzak olması durumundan, diğer taraftan da ebeveylerin, çocuğunun dışarıda, okula giderken yolda başına bir şey gelebilir,
kaybolabilir kaygısından ileri gelmektedir.
Çocuğun hastalık ve engellilik durumu da eğitime erişimi çeşitli açılardan engellemektedir. Bu kapsamda birincisi; hasta olan çocuğun -sigortası kapalı olduğu için- ebeveyninin sigortasını açtırana kadarki geçen
süre zarfında çocuğun okula şikâyetleri dolayısıyla gidememesi durumu
söz konusudur. İkincisi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün prosedürü gereği
Iraklıların sigortalarını açtırabilmesi için hasta olan hane üyesinin hasta
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olduğuna dair hastaneden alınan bir belgeyle başvurmaları gerekmektedir. Bu işlem ücretli olduğundan –genel sağlık sigortaları kapalı olduğu
için- aileler çocuklarını hastaneye götürememekte, onun yerine evde bulunan ya da komşudan alınan ilaçlarla çocuklarını iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Geçen bu süreçte çocuk okula devam edememektedir. Üçüncüsü, çocuğun okula gitmesinde hastalığının risk teşkil etmediği doktor
tarafından ifade edilmesine karşın, bu konuya hassasiyet gösteren ailelerin çocuğu korumacı tavırlarından ötürü okula yollamaları çocukların
eğitime erişmesinde karşılaştıkları engellerdendir.
Hakeza Engelli olan ya da özel eğitim desteği alması gereken çocuklara verilecek hizmetler için, Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM)’nin
ücretinin yüksek oluşu ve devletin bu ücreti bazı durumlarda karşılayamaması sonucu engelli ya da özel bireylerin eğitimden mahrum kalması
söz konusudur.
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SONUÇ
Saha çalışması dolayısıyla uluslararası koruma statüsüne sahip Iraklılara yönelik olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, toplamda 721 hane ve
4047 bireye ulaşılmıştır. Hanelerin aylık olarak gelir düzeyinin ise genel
anlamda yardımlarla ve desteklerle sağlandığı görülmüştür. Bu faktör dolaylı olarak çocukların eğitim erişimini olumsuz olarak etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Diğer taraftan toplamda ulaşılan 0-18 yaş arası
çocuk sayısı 2246 olmuştur. Okul çağındaki çocuklar ise sayı olarak 1775
şeklinde tespit edilmiştir. Genel anlamda aşağıdaki temel sonuçlar ortaya
çıkmıştır:
• Düşük okullaştırma oranı: Yukarıdaki tablo ve şekillerde niceliksel
olarak da incelendiği gibi, Iraklı çocukların çoğunluğu (64%) eğitim hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Okullaştırılma için önlemler alınmadığı takdirde “kayıp neslin” artacağı ve gelecekte daha ciddi sonuçlar ortaya çıkaracağı odaklanılması gereken bir problemdir.
• Özel Durumların Varlığı: Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre
çocuklarda özel durum bağlamında en fazla görülen vakaların başında
kimsesiz çocuklar gelmektedir. Bu faktör çocukların eğitime erişimini
olumsuz olarak etkileyen en önemli nedenlerden biridir. Kimsesiz çocuk
vakası %50’lik oranda dikkati çekmektedir. Ek olarak, ailesinden ayrı düşen (12,98%) ve çocuk işçiliği (10,20%) de diğer önemli olumsuz etkenler
arasında yer almaktadır. Bununla birlikte engelli çocukların özel eğitim
ihtiyacının karşılamak üzere yapılan saha yönlendirmeleri, bu hizmetin
ücretli olması nedeni ile karşılanamamaktadır.
• Kimlik Kartının Olmaması: Iraklı hanelerdeki çocukların eğitim hizmetlerine erişimine engel olan en önemli nedenlerden biri de kimlik kartının olmamasıdır. Yaklaşık olarak %40’lık oranda ifade edilen bu durum
Iraklı çocukların okullara kayıt yaptırılmasındaki en büyük sorunlardan
biri olarak görülmektedir.
• Düşük Bilgilendirme ve Farkındalık Düzeyi: Saha çalışması sırasında
gözlemlenen en büyük problemlerden biri de ailelerin eğitim hizmetleri
ve erişim yolları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları (12,10%) ortaya
çıkmıştır. Ayrıca çocuklarda okullara karşı olumsuz tutumların (8,43%)
gözlenmesi de dikkat çeken bir diğer faktördür.
• Ekonomik sorunlar, dil bariyeri, engellilik, ulaşım sorunu, çocukların
çalıştırılması gibi sorunlar diğer önemli sorunlar arasında görülmektedir.
• Okula devamsızlık yaratan faktörler: Okula kaydı olan çocukların çeşitli gerekçelerle bir süre sonra okula gitmek istememeye başlaması; bu
gerekçeler arasında: dil bariyeri nedeniyle derslerde başarı sağlanamaması sonucu oluşan özgüven kaybı, akran zorbalığına maruz kalma gözlemlenmiştir.
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Iraklı çocukların eğitimine engel durumların tespite karşın, aşağıdaki
önlemlerin alınması sıralanabilir. Öncelikle olarak, hane ziyaretleri gerçekleştirilecek, okul çağında olup, eğitime erişemeyen bireylerin ilgili
merciler tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Bu noktadan sonra;
• Öncelikle olarak, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün, mevcut personel
sayısını artırarak, Iraklıların yasal statülerinin en kısa zamanda sonuçlandırılması gerekmektedir.
• MEB, ihtiyaç analizi yaparak, verilecek hizmetin dağıtımını eşit bir
şekilde planlaması gerekmektedir. Özellikle nufusun yoğun olduğu bölgelerdeki okul çağındaki cocukların tespit edilmesini takiben, derslik ihtiyaçları, mevcut okulların kaapasiteleri göz ününde bulundurularak hareket edilmesi gerekmektedir. Bunu takiben, kaynakların uygun bir şekilde
dağılımı dikkate alınması gerekmektedir.
• MEB’in kendi sistemi gereği çocukları bazen evlerine en yakın adrese vermek yerine uzak bir okula vermesi durumu karşısında bir öneri
sağlanmalıdır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında çocuklarının evlerine
yakın olan liseye okul kayıtlarının alınması hususunda MEB’in kolaylık
sağlaması gerekebilir.
• Okul idaresince okul dil kurslarına çocukların katılımının ve takibinin sağlanması,
• Okul dönemi dışında –yaz aylarında- dil bariyerini tespit edilen çocukların Halk Eğitim Merkezi’nin Türkçe Dil Kursu’na kaydını yaptırmak
ve sürecin takipçisi olmak
• Çocukların hakları, çocuk/genç işçi hakları ve şartları hususunda
hane ziyaretlerinde, T.C. Anayasası’nda geçen çocuk hakları ve bu hakların engellenmesi durumunda verilecek ceza ve süreç hakkında ailelere
bilgi aktarılması,
• Halk eğitimin meslek edindirme kursları açması ve ailedeki bireylerin vasıflı hale gelmelerini sağlamak amacıyla bu kurslara kayıtlarının
yapılmasını sağlamak ve süreci takip etmek,
• Çocuk işçilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca korumaya alınarak eğitim ve yaşamlarını sürdürebilmeleri hususunda ailelerine gerekli kırtasiye, para yardımı vs. sunması
• Dönem ortasında çocukları bir sınıfa almaları çocukların sınıftakilerden eğitim seviyesi olarak, dil seviyesi vs. olarak geri bir seviyede olmaları onları okuldan uzaklaştırma riski taşımaktadır. Aynı durumda çocuğun
/çocukların gittiği sınıfta bulunan öğrenciler arasındaki uyumu da olumsuz etkilediği okul hocaları ve yönetimi tarafından dile getirilmişti. Bu duruma çözüm olarak ya kaynaştırma öğrencilerinin diğer öğrencilerle aynı
seviyeye gelene kadar ayrı bir sınıfta eğitim görmeleri ya da kaynaştırma
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öğrencilerinin diğer öğrencilere yetişebilmeleri için hocaların birebir ilgilenmesi,
• Okul yönetiminin keyfi kararı neticesinde dönem ortası olduğu gerekçesiyle çocuklarının kaydını almamalarının önüne geçilmesi hususunda MEB’nın okul yönetimlerine çocukları kaynaştırma öğrencisi olarak
kabul etmeleri hususunda yazı yazılması bu duruma çözüm getirebilir.
• Hedef grubun ana dilini oluşturan Arapça dilinin unutulmaması için,
çift dilli eğitim sistemine geçilmesi veya seçmeli ek derslere yoğunlaştırılmış Arapça derslerinin eklenmesi gerekebilir.
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