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ÖNSÖZ

Salgın yüzünden, yaşadığımız yerin bir başka mekâna dönüştü-
ğü zamanlarda yazılan bu çalışma, kapanmalar yüzünden sınır-
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Üniversitesi, Humboldt Vakfı ve Zentrum Moderna Orient-
Berlin ekibi başta olmak üzere, Oktay Özel, Bayram Şen, Berna 
Uçarol ve Tanıl Bora’nın katkısını anmadan geçemem.

Kardamos-Gökçeada, Temmuz 2021
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Giriş

Suriyeli sığınmacılar ve tarih

Türkiye, barındırdığı mülteci sayısı bakımından pek çok ülke-
ye ciddi bir üstünlük sağlamış durumda. 2020 yılı resmî veri-
lerine göre 4 milyon civarında mülteci (sığınmacı) Türkiye’de 
yaşıyor. Mültecilerin kahir ekseriyeti Suriyeli.

Suriyelilerin sığındığı dönem iktidarda olan Adalet ve Kal-
kınma Partisi (AKP), mülteci sayısındaki büyüklüğün temel 
nedenini kendi politikalarından daha çok Suriye’de yaşanan-
lara bağlıyor. Suriye’de 2011’de başlayan barışçıl gösteriler gü-
venlik güçlerince kanlı bir biçimde bastırılır. O zamana dek 
Türkiye ile Suriye arasında “dostane” ilerleyen ilişkiler tersi-
ne döner, Türkiye hükümeti Esad karşıtı olur. Akabinde savaş 
ve katliam ortamından kaçan Suriyelilere sınır kapıları açılır.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri döneceği yönündeki 
beklentiler yıllar geçtikçe azalır. Kamuoyunda özellikle hükü-
met karşıtı çevrelerde filizlenen sığınmacı karşıtı tepkiler ise 
giderek artar ve yaygınlaşır. Bu kamuoyu, bir dizi ekonomik, 
sosyal ve siyasal sorunun sığınmacıların varlığından kaynak-
landığı görüşündedir. Buna mukabil AKP hükümeti, özellikle 
2019 yerel seçimlerinde karşılaştığı oy kaybı sonrası, diğer bir-
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çok önleyici pratik ve politik adımın yanı sıra, esas dört söyle-
mi öne çıkarır:

a) Sığınmacıların Türkiye’de bulunmasının sebebi Esad’in 
vahşetidir;

b) Sınırlar insani kaygılarla açılmıştır,
c) Bu ülke Osmanlı’dan beri göçmenlere kucak açmıştır ve
d) Anadolu halkının çoğu göçmen kökenlidir.

Bu gerekçelerle sığınmacıların sadece Esad rejiminden kur-
tulmak amacıyla yurdunu terk ettiğini, yüksek sığınmacı sayı-
sının da kendi “açık kapı” politikasından kaynaklanmadığını, 
hayata geçirilen politikanın geleneksel devlet politikasının de-
vamı olduğunu savundu.

Ancak AKP, açık kapı politikasını 2016’da fiilen ve daha son-
ra resmen terk eder. Suriye sınırına duvar örerken, sığınmacı-
lara “güvenli bir bölge yaratmak” için 2019’da Barış Pınarı Ha-
rekâtı’nı gerçekleştirir. 2019’da İdlib krizi sırasında yeni göç-
ler yaşanmaması için, Suriye hükümetiyle savaşın eşiğine gelir. 
Diğer yandan, AB’ye söz verdiği parasal yardımlar ve İdlib so-
rununda sorumluluklarını hatırlatmak için Yunanistan sınırı-
na mültecileri yığar.

Bu değişim, AKP’nin söylem ve gerekçelendirmelerini sorgu-
lanır kılar. Sığınmacı sayısını Suriye’de yaşananlara (itici fak-
tör) yükleyerek, kendi açık kapı politikasının teşvik edici rolü-
nü (çekici faktör) saklayan hükümet, İdlib olayları karşısında-
ki tavrıyla aslında genel söylemini de geçersiz kılmış olur. Açık 
kapı politikası terk edilince sığınmacı sayısı azalır ve bu da iz-
lenen politikanın göçlerdeki rolünü açığa çıkarır. İdlib’deki ha-
diselerin daha önce Suriye’de yaşananlardan daha kötü olması-
na rağmen sınır kapılarının kapatılması, göç politikasının sade-
ce insani kaygılarla şekillenmediğine işaret eder. İdlib’deki in-
sanlık dışı koşulların bir sığınmacı akımına yol açmaması, on-
ların daha iyi koşullarda yaşadığını ve/veya Esad’ın daha insan-
cıl politika izlediğini değil aksine AKP hükümetinin açık kapı 
politikasının göçleri nasıl etkilediğini gösterir.
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Hükümet gibi sığınmacılarla ilgilenen çevrelerin çoğu (aka-
demisyenler, medya çalışanları vs.) ise bunları saklarcasına iti-
ci faktörlere vurgu yapıp çekici faktörleri küçümser bir tutum 
alır. Mevcut hükümeti bu konuda pasif bir aktör olarak resme-
der. Kapının her zaman açık olduğunu ve tarihsel misafirper-
verlik gibi söylemleri desteklercesine yaymaya çalışırlar. İd-
lib’le birlikte yaşanan değişimi, hükümetin kapıları neden ka-
padığını izah etmekte yetersiz kaldılar.

Oysa gerçekçi bir analiz, 2011 sonrasının sığınmacı mesele-
sinde “çekici” faktörlerin etkisine ve sığınmacı kabulünün ge-
risindeki asıl nedenlere odaklanmalıydı. Aksine, yaşananlar bi-
ze açık kapı politikasının sadece insani kaygılarla gerçekleşme-
diğini, bütün bu süreçte nüfus ve kimlik politikalarının da be-
lirleyici olduğuna işaret ediyordu.

Bu güncel gelişmeler, özelde açık kapı ve genelde göç yanlı-
sı politikayı Osmanlı-Türk tarihinden inceleme merakı uyan-
dırdı. Nitekim bu inceleme, göç alan ülkenin kitlesel göçlerde-
ki etkisini ve açık kapı politikasının göçleri teşvik edici yanı-
nı tarihsel örneklere dayanarak göstermek için kaleme alındı. 
Ayrıca göç çalışmalarının görmezden geldiği boyutun, açık ka-
pı politikasının bir çekici faktör olarak ele alınması gerektiğini 
de göstermeyi amaçladı. Göç yanlısı politikayı tarihsel bir pers-
pektiften incelemek, zaman ve bağlama göre değişen koşul ve 
faktörlerin etkisini görmemizi sağlayacaktır. Göç veren ve alan 
ülkelerin hangi durumlarda ve gerekçelerle kapılarını açtığını 
irdelemek, insani gerekçelerden daha çok siyasetin belirleyici-
liğini görmemizi sağlayacaktır.

1856-1908 tarihleri arasında Osmanlı’nın göç (yanlısı) poli-
tikasını ele alan bu çalışma, esas olarak göçmenlerin kişisel ne-
denlerine ve Rusya, Avusturya-Macaristan gibi göç ettiren ül-
kelerin politikalarına eğilmeyi hedeflemiyor. Göç veren ülkele-
rin arşivlerine, kaynaklarına ve literatürüne dayanmadan göçe 
yol açan nedenler yeterince anlaşılamaz. Aynı biçimde göçmen 
anlatıları incelenmeden bu perspektiflerden bakmak eksik ka-
lır. Kuşkusuz bu çalışma konusu için dahi bu boyutlar dikka-
te alınmalıydı. Çalışma konusunun bütünüyle anlaşılması, göç 
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nedenlerinin daha iyi tespiti, ancak göç veren ve alan ülke ar-
şivlerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olabilecektir. Bu yüz-
den bu çalışma, Osmanlı-Türk arşiv ve literatürüne dayanarak, 
Osmanlı’nın göç yanlısı politikasına odaklanıyor.

Türkçe literatürde “Osmanlı’dan bugüne muhacirlere kapı-
lar hep açık tutuldu”, “muhacirlere sadece insani kaygılarla ku-
cak açıldı” yönünde genel bir kabul vardır. Oysa bu, inşa edil-
miş her tarihyazımı gibi kısmen doğru ama birçok gerçeği de 
örten bir kabuldür. Ancak kısmen doğrudur, çünkü her sığına-
na ve/veya göç talebinde bulunana kapı açık tutulmadı. Göçle-
re yol açan ve miktarını belirleyen sadece göç talebinde bulu-
nanların yaşadıkları zulümler değil aynı zamanda Osmanlı’nın 
göç yanlısı politikalarıydı. Başka bir deyişle, insani kaygıların 
yanı sıra din ve devlet kaygıları da söz konusuydu.

Kuşkusuz, göçlerin temel ve başlatıcı nedeni toprak kayıp-
larıdır. Bu toprakları ele geçiren Rusya, Avusturya-Macaristan, 
Fransa gibi işgalci/ilhakçı ülkelerin uyguladığı baskı ve zulüm 
politikaları orada yaşayanlar açısından itici nedenler idi. Ancak 
bunlar resmî tarihyazımının ve literatürün iddia ettiğinin ak-
sine, 1856-1908 göçlerinin biricik nedeni olarak gösterilemez. 
İşgalci güçlerin tutumu göçlerin karakterini ve niceliğini belir-
leyen yegâne faktör değildi; Osmanlı’nın göç yanlısı politikala-
rı (başta açık kapı politikası) göç kararlarında etkili oluyordu. 
Osmanlı, genellikle resmedildiği gibi pasif değildi. Aksine, ya-
şanan göçlerde aktif bir rol oynamıştı.

Osmanlı, Müslümanların göçmemeleri yönünde tembihte 
bulunmadı, bazı istisnalar (ve geçici) durumlar dışında kapıyı 
hep açık tuttu. Çoğu durumda eski tebaasının kendisine göçü-
nü istedi, açık ya da kapalı, doğrudan veya dolaylı yollarla da 
teşvik ve hatta onları “celp” etti. Muafiyet, yardım ve (neredey-
se otomatik) tabiiyet vermesiyle göçleri teşvik etti. Bazı istisnai 
anlar ve bölgeler içinse, Türk ve Müslümanlar benzer insanlık 
dışı yaşam koşullarında bulunmasına rağmen göçmeleri isten-
medi, hatta engellendi. Yani özelde kapıların açık ya da kapa-
lı olması ve genelde göç yanlısı politikayı belirleyen, insani ko-
şullar kadar siyasi ve dinî sebepler idi.


