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Mehtap ERDOĞAN* - Ayşenur GÖNÜLAÇAN** 

 

ÖZET 

Göç, bireylerin yaşamlarını derinden etkileyen ve cinsiyet rollerinde 

değişimi beraberinde getiren bir olgudur. Günümüzde özellikle 
Türkiye’nin komşu ülkelerinde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 

yaşanan zorunlu göçler hem göç edenleri hem de göç edilen ülke 

bireylerini şiddetli bir biçimde etkilemektedir. Bu süreçte özellikle 

kadınlar ya eşini kaybetmiş bir şekilde ya da ailesini kaybetmiş bir 

şekilde göçe maruz kaldığı bilinmektedir. Tüm toplumlarda dezavantajlı 

konumda olan kadınların, zorunlu göç gibi bir olguya maruz kalması 
çoğu zaman dezavantajlılıklarını artırmaktadır. Bu nedenle kadınlar için 

ayrı politikalar oluşturulması gerekliliği kaçınılmazdır. Ancak bu 

politikaların etkin olabilmesi için göç eden kitlenin sosyo-demografik 

özelliklerinin analizi büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı 

Trabzon’da yaşayan Suriyeli ve Afgan kadınların özel ve kamusal yaşam 
alanlarına ışık tutmak ve sosyo-demogafik özelliklerini analiz etmektir. 

Bu analiz için kadınların yaş, eğitim durumu, medeni durum, çocuk 

sayısı, kendisinin ve eşinin çalışma durumu, aylık kazanç, serbest zaman 

ve yetenek değişkenleri kullanılmıştır.  

Çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. Trabzon iline göç etmiş 

250 Suriyeli ve Afgan uyruklu kadın göçmenin sosyo-demografik 
özellikleri analiz edilmiştir. 10 göçmen kadın ile de mülakat yapılmıştır. 

Verilerin elde edilmesi için yarı yapılandırılmış soru kâğıdı kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS programına girilerek frekans analizi ile 

tablolaştırılmıştır. Daha sonra bu tablolar katılımcılarla yapılan 

görüşmelerle desteklenerek yorumlanmıştır.  

Bu araştırma Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın 

Derneği’nin hazırladığı, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen bir mikro 
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ölçekli bir projedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi paydaş olarak bu projeye akademik 

destek vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Suriyeli-Afgan Kadınlar 

 

SOCIO-DEMOGRAPHIC ANALYSIS OF SYRIAN-AFGHAN 
WOMEN WITHIN THE AXIS OF MIGRATION AND WOMEN IN 

TRABZON 

 

ABSTRACT 

Immigration is a phenomenon which influences individuals’ life 

deeply and brings change of gender roles in its wake. Nowadays, the case 
of forced migration, which is especially seen in Turkey’s neighbors 

because of internal disturbance, affects those who immigrate and also 

the citizens of immigrated country deeply. It is known that, women are 

exposed to immigration as some of them lose their husband or their whole 

family. Women, who are in a disadvantaged position in all societies, 
exposion of them to immigration increases the disadvantages. For that 

reason, necessity of a new political formation for women is inevitable. But 

socio-demographic analysis of this mass is of a capital importance for 

this politics to be effective. 

The main purpose of this research is to shed light on the lives of 

Afghan and Syrian women in Trabzon and analyze their socio-
demographic characteristics. Changeables like age of the women, their 

educational background, freetime, marital status, monthly income, 

talent, employment status of them and their husbands, number of 

children have been used. 

Hybrid technique has been used in this research. Socio-
demographic characteristics of 250 Syrian and Afghan women who 

migrated to Trabzon have been analyzed. Also, interviews were made with 

10 migrant women. Semi-structured questionnaire were used. Data’s 

were entered into SPSS program and turned into charts with frequency 

analysis. Afterwards, these charts were interpreted during the meetings 

with the participants. 

This is a micro-sized Project which is held by ‘Trabzon Ev Eksenli 

Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği’ and supported by Sabancı 

Foundation. Karadeniz Technical University Women Studies Centre gave 

academic support to this Project as a partner.  

 

 

STRUCTURED ABSTRACT 

In general terms, alot of changes have been seen about the reasons 
of immigration. In the past, voluntary migrations were prioritized in order 

to have better living conditions. However, due to the increasing regional 

conflicts, forced migration hase come to the foreground (Tuzcu ve Ilgaz, 

2015: 56). Another reason behind the changes of the term of immigration 
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is shown as globalization. While all these reason turn a lot of countries 
in to an inviting immigration center, Countries which used to emigrate 

are let in immigrants (Dedeoğlu ve Gökmen, 2011: 37).  

Immigration is divided into two in broad strokes. Voluntary and 

forced. Voluntary migration is the one done by individuals according to 

their own wishes and preferences, by making the comparison of the cost 

and benefit. On the other hand, forced migration is a sudden and 
unprepared migration due to natural disasters, war and exchange. The 

form of immigration within the borders of the country is called internal 

migration, while the one outside of national borders is called 

international migration. International migration is a multi-dimensional 

economic, social, cultural and demographic process (Faist, 2003: 20). 
These are also divided into two as voluntary and forced. While Labor 

migration & brain drain can be given as an example to Voluntary 

international immigration, refugees can be given as an example to forced 

international immigration (IOM, World Migration Report, 2000: 4-17). 

It is a necessity to examine the migration of women as well as the 

migration of men throughout the world. Especially since 1690s, the 
number of female immigrants has increased in the migrant population 

(Cengiz, 2015: 105). As a matter of fact, the 1975 conference in Mexico 

and the 1980 conference in Copenhagen were the first to mention the 

idea that women should be handled and studied with their independent 

and unique status. From the 1980s onwards, research has focused on 
the experiences of immigrant women, the process of integrating the new 

countries’ labor market. As of the 90s, women are no longer a passive 

component of the migration process. And they are turned into active 

components as ‘active individuals’. Nevertheless, the necessity of 

regulating international immigration law has also emerged in order to 

prevent the double disadvantage of migrants due to being both women 
and immigrants (Şeker ve Uçan, 2016: 205). 

Literature mentions that there is a modifying effect of immigration 

process on women’s gender role and their socio-economic characteristics. 

So, it is thought that these qualities should be considered while forming 

a new politic aimed at these migrant women. Hybrid technique has been 
used in this research. Socio-demographic characteristics of 250 Syrian 

and Afghan women who migrated to Trabzon have been analyzed. Also, 

interviews were made with 10 migrant women. Semi-structured 

questionnaire were used. Data’s were entered into SPSS program and 

turned into charts with frequency analysis. Afterwards, these charts were 

interpreted during the meetings with the participants. The findings 
obtained in this study are interpreted and divided into various headings 

below. 

Age: When the findings of the study are examined, it is noteworthy 

that the age range of migrant women is young. %10 of these women have 

either got divorced or lost her husband. These women go through this 

migration process all alone. Politics especially for these lonely women 
should be done. 

Language: Most of the women have difficulty in language. They have 

expressed that they seclude themselves because of the fear of expressing 

themselves in social and public space. During these meetings with 

women, it has been learnt that some them goes to Turkish courses. 
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Migrant women who do not speak Turkish are 78%. These women have 
an isolated life from social life and public space. They barely have 

neighborhood relations or it does not go beyond salutation. Migrants 

mostly communicate with immigration office or with people who speak 

their own language. . As it stands, they are dependent on their husbands 

materially. And they need to keep on their social existence only with their 

husbands, kids or with someone who knows their language. This wears 
out women biologically and socially. We should pay sufficient attention 

on increasing language courses which aims at language problems of 

migrant women. 

Education: Education level of these women is highly low. Only 15 

women with university degrees were identified. It was determined that 

more than 50% of the immigrant women were illiterate or only literate. 
This is a really high rate when compared to the women population in 

Turkey. Even if we fix the language problem between the migrant and 

local women there is still an inequality in terms of education and this will 

make the adaptation more difficult. It has been learnt that a great 

majority of the kids go to school but they also have problems in education 
and they cannot understand their lessons because of the language 

barrier. But, yet again, it is observed that those kids who go to school can 

learn Turkish more quickly and by this means they take many 

responsibilities of their home. It is noteworthy that some children are not 

enrolled in school and they declare that they do not know why. 

Work life: As women are isolated from social life they also have the 

same problem in working life. Only 3 of 23 working women gets paid over 

1000 Lira .In this case, migrant women cannot stand working life and 

even if they can, they have to work for really low wages that are even 

lower than the minimum wage. 223 of 250 women are non-skilled. It has 

been learnt that, very few women are working and most of those have low 

skilled jobs like cleaning. It is also learnt that, generally, husbands of 
these women also wok in low skilled and unrecorded jobs. They declared 

that they do not get paid or they get dismissal without any reasons just 

because they are migrants. In those families who earn less than the 

minimum wage, the work of children is becoming a necessity for 

subsistence. During the meetings, especially Afghans indicated that they 
only want to get a work permit and work with a registered insurance. 

Free time: As a result of the general findings, it is seen that female 

migrants are isolated from many fields and that they are dealing with 

housework. Hobby courses or handicraft courses can be opened and 

women’s participation can be ensured to facilitate the adaptation of 

women to social life. Municipalities and civil society has a lot of 
responsibilities in this term. While civil society is able to reach these 

women very easily, municipalities have both economic and physical 

means. It is thought that a joint training program of these two institutions 

will be more efficient than individual programs. Because, while the 

municipality has material and physical facilities, civil society has 

voluntary human capital. It is considered that working together of these 
two institutions and organizations ensures efficient use of both time and 

resources. 

Children: Women in both societies have a patriarchal structure and 

for many of them,the child still determines their status in society. There 
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is also understanding in these societies that children are the source of 
happiness for them. By this result, If the immigrant families lived in their 

own countries, they would have more children. In this case, it is seen that 

migration has a negative effect on the number of children. This negative 

effect of migration is not limited to the decrease in the number of children 

but affects all the family members. The man has to work harder, the 

woman grows her children with more stress and the child grows up 
deficient in many ways and takes on big responsibilities. They are the 

easiest learners of the Turkish language in the family and guide of their 

mothers to step up to public sphere. She/He takes her mother wherever 

she goes, and she takes on the mother's role by teaching what to do in 

each place. The woman is emancipated through her child. Therefore, the 
burden on the shoulders of migrant children is quite high. For example, 

in 2017, the Child Protection Association organized drama training for 

immigrant children. As a result of the children coming to this education 

with their mothers, the non-governmental organization opened a course 

for mothers to learn Turkish and provided many mothers with basic 

language education. As we mentioned before, such efforts of civil society 
should be supported by the physical and financial means of local 

governments. 

In this study, besides the opportunity to compare the demands and 

expectations of Afghan and Syrian women, we had the opportunity to 

observe their living areas during our visits to their homes. Afghans can 
be said that they are adapted to cities more than Syrians. Afghans 

generally live as nuclear families. The desire to speak or know Turkish is 

greater in Afghans. During a home visit, an English-speaking Afghani 

woman was our main supporter in our communication and in reaching 

Afghan families. Husbands of Afghan women usually work in industry. 

The main areas of work are lumber factories, plastic factories, welding, 
fishing and furniture. Besides, they work in service sectors such as shoe 

painting, freight carrier, waitresses, porterage, welding, and furniture. 

They work in these jobs without a work permit. The weighted demand of 

the Afghan people is a residence and work permit. In addition to this, 

they want food aid and school assistance for their children and diapers. 
Most of them do not want to go to Europe. They expressed that they do 

not want to go to somewhere they cannot live their religion freely. 

It is observed that, Syrians are shyer than Afghans. They usually 

live as a large family and even share a house with more than one family. 

A few families did not accept use to their houses and they also did not 

accept to talk with us. These situations that we encountered in the field 
suggest us that these immigrants may have entered illegally and they 

may have a fear of being caught as a result of this. It has been observed 

that Afghan families have a relatively poor life than the Syrian families. 

Mostly they need basic needs such as food, fuel, diapers. Their husbands 

usually do not work and the ones who work continue their life as a 
portage. While Afghans are directed to Trabzon through ASAM, the 

reason why Syrians prefer Trabzon is their relatives and friends. 

As a result of the observations which were done during the meeting, 

we can say that migrants live in similar houses. They have even lower 

income than the Turkish low-incomed families as they are migrants. 

Rentals are mostly between 300-400 lira in those houses that they stay. 
They mostly rent basement floor. These humid, old construction houses 
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of Trabzon, which has a very humid atmosphere, do not have suitable 
conditions for families. They live in 1 room and the room door is covered 

with a blanket to ensure warming. It is learned that the items in the 

house were usually obtained from neighbors. 

70% percent of migrant women do not want to return back to their 

own countries even though things get better in there. Afghan women have 

lost faith in the situation in their countries. Their aim is to find a job and 
stay in Turkey or to go abroad, next to their relatives. When a suitable 

employment opportunity is offered, the proportion of those who want to 

remain in Turkey is 78`%. This situation shows us the importance of 

developing definitely permanent and continuous social policies for 

immigrants. The law requires that Syrian and Afghan immigrants be 
accepted as guests and work permits are only granted to migrants who 

come through legal means. No choice left apart from working as an 

informal worker, for the immigrants who have been living together with 

the local people for a long time and have to keep their lives in a way. 

Keywords: Syrian-Afghan women, socio-demographic data 

analysis 

 

Giriş 

Günümüz itibariyle göç kavramının nedenleri üzerinde büyük değişikler yaşandığı 

görülmektedir. Önceleri daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmek amacıyla yapılan isteğe bağlı 

göçler ön planda iken artık yoğun olarak artan bölgesel çatışmalar gibi nedenlerle yapılan zorunlu 

göçler ön plana çıkmaktadır (Tuzcu ve Ilgaz, 2015, s.56). Göç niteliğindeki bu değişimin bir diğer 

nedeni de küreselleşme olarak gösterilmektedir. Tüm bu nedenler birçok ülkeyi cazip bir göç merkezi 

haline getirirken, daha önceleri göç veren ülke konumunda olan ülkeleri de göç alan ülke konumuna 

getirmiştir (Dedeoğlu ve Gökmen, 2011, s.37). 

Göç genel hatlarıyla iki gruba ayrılmaktadır; gönüllü olarak yapılan göçler ve zorunlu olarak 

yapılan göçler. Bireylerin kendi istek ve tercihleri doğrultusunda, göç etmenin maliyeti ve fayda 

karşılaştırmasını ve gerekli hazırlıkları yaparak göç etmeleri gönüllü göçtür. Zorunlu göç ise doğal 

afet, savaş, mübadele gibi nedenlerle ani ve hazırlıksız olarak yapılan göçlerdir. Göçün ülke sınırları 

içinde yapılan biçimine iç göç denirken, ulusal sınırların dışına yapılan biçimine uluslararası göç 

denilmektedir. Uluslararası göç çok boyutlu ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik bir süreçtir 

(Faist, 2003, s.20). Söz konusu göç de gönüllü ve zorunlu olarak ikiye ayrılmaktadır. Gönüllü 

uluslararası göçlere işgücü göçleri, beyin göçleri örnek verilebilirken, zorunlu uluslararası göçlere 

sığınmacı ve mülteci göçleri örnek gösterilebilir (IOM, World Migration Report, 2000, s.4-17). 

Dünya genelinde erkeklerin göçü kadar kadınların göçünün de incelenmesi bir gerekliliktir. 

Özellikle 1690’lardan bu yana göçmen nüfus içerisinde kadın göçmen sayısı gittikçe artmıştır 

(Cengiz, 2015,s.105). Nitekim 1975 Meksika konferansı ve 1980 Kopenhag konferansı göç 

sürecinde kadının, erkekten bağımsız ve kendine özgü durumuyla ele alınıp incelenmesi gerektiği 

fikrinin ilk olarak dile getirildiği konferanslar olmuşlardır. 1980’lerden itibaren araştırmalar, göç 

eden kadınların deneyimleri, gidilen ülkenin işgücü piyasasına entegre olma süreci gibi başlıklara 

yönelmiştir. 90’lı yıllar itibariyle kadın artık göç sürecinin erkeğe bağımlı olan pasif ögesi olmaktan 

çıkmış ve ‘değişimin faili birey’ olarak aktif öge haline gelmiştir. Bununla birlikte göç edenlerin hem 

kadın olma hem de göçmen olma nedeniyle yaşadıkları çifte dezavantajlılığın önlenmesi için 

uluslararası göç hukukunun düzenlenmesi gerekliliği de ortaya çıkmıştır (Şeker ve Uçan, 2016, 

s.205). 
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Zorunlu göçler, hem göç eden kitleyi hem de göç ettikleri yeri derinden etkilemektedir. 

Statüsü ne olursa olsun Türkiye’ye giriş yapan göçmenler uzun yıllar Türkiye’de yaşamaktadırlar. 

Bu süre içerisinde eğitim, sağlık, iş gücü piyasasından faydalanmakta, yerel halkla birlikle aynı 

mekânları paylaşmakta ve sınırlıda olsa karşılıklı etkileşimde bulunmaktadırlar. Göçmenlerin 

hayatını kolaylaştıracak bir takım hizmetler de yerel yönetimler aracılığı ile sağlanmaktadır.  Bu 

hizmetlerin ve genel olarak takip edilen politikaların etkin ve verimli olabilmesi için göçmenlerin 

sahip olduğu sosyo-demografik özelliklerin analiz edilmiş olması gerekmektedir. 2016 yılı verilerine 

göre Türkiye’ye gelen düzensiz göçmen sıralamasında Suriye ve Afganistan ilk iki sırada 

bulunmaktadır. Suriye uyruklu yakalanan düzensiz göçmen sayısı Afgan uyrukluların iki katı 

kadardır (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü [GİGM], 2017,58) 

2016 yılında uluslararası koruma başvurusu yapan Afganların sayısı 2015 yılına göre %88 

artış göstermiştir. Bu aslında ülkeye bir önceki yıla göre giriş yapan Afgan sayısının da ortalama 

artışı olarak kabul edilebilir. 21.445 kişi 2016 yılında uluslararası korumaya başvurmuştur. Avrupa 

dışından gelen göçmenler üçüncü ülkeye yerleştirilene kadar uluslararası koruma alarak şartlı mülteci 

statüsünde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla Afganlar 3. Ülkeye yerleştirilmeyi bekleyen şartlı 

mültecilerdir (GİGM,2017,73).  Afganlar ile Suriyeli göçmenler arasındaki en büyük farklılık sahip 

oldukları hukuki statü farkıdır. Afganlar uluslararası korumaya sahiptirler ve Türkiye’de bir başka 

ülkeye yerleşinceye kadar misafirdirler. Başka bir ülkeye yerleşme süresi hem uzun sürmekte hem 

de bekleyişten sonra kesin bir şekilde başka bir ülkeye yerleştirilme garantileri de bulunmamaktadır. 

Uzun süre çalışma izni olmadan bir şehirde yaşamak beraberinde çeşitli problemleri getirmektedir 

ve bu yüzden de çoğu yasa dışı yollarla başka ülkeye gitmeye çalışmaktadır. Sınırdan Türkiye’ye 

yasadışı veya yasal yollardan giriş yapan Afgan göçmenler, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma 

Derneği (SGDD-ASAM) tarafından kayıt altına alınır ve başka bir ülkeye yerleştirilinceye kadar 

Türkiye’de ki bir uydu şehre yönlendirilirler. Trabzon’da Afgan göçmenleri barındıran uydu 

şehirlerden birisidir.  

Suriyelileri kapsamına alan koruma geçici korumadır. Açık kapı politikası, geri göndermeme 

ve temel ihtiyaçların karşılanması şeklinde kriterleri vardır. 2016 verilerine göre Türkiye’de geçici 

koruma ile kayıt altına alınan toplam 2.834.441 kişi vardır. Bunların  %46’ sı kadın %53’ü erkektir. 

Raporuna göre Trabzon ilinde yaşayan kayıtlı Suriyeli sayısı 2060 kişidir. (GİGM,2017,76-79). Göç 

etme ve yerleşme durumu Suriyeli göçmenlerde farklıdır. Suriyeliler toplu olarak Türkiye’ye göç 

etmişlerdir ve geçici koruma altındadırlar. Yani Suriyeliler de ülkemizde misafirdirler. Ülkenin 

güneyinden doğrudan giriş yapabilmekte ve girişte göç idaresi tarafından kayıt altına alınmaktadırlar. 

Bunun yanında ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yapan ve kayıtsız olan Suriyelilerde 

bulunmaktadır. Yetersiz olan çadır kentlerde kalamayan Suriyeliler çalışmak ve hayatlarını devam 

ettirebilmek için ülkenin iç kesimlerine geçişlerde bulunmakta ve Afganlara göre daha hızlı yer 

değiştirmektedirler. Çünkü Afganlar ASAM tarafından ülkenin uydu kentlerine yönlendirilirken 

Suriyeliler bu konuda daha özgürdürler.  

Dış göç tabiatı gereği erkeğin egemen olduğu bir göç türüdür. Erkek göç eder, yaşam alanı 

belirler, para kazanır ve zamanla ailesini yanına alır veya kadını ile birlikte göç eder. Bu ezberi bozan 

ise 21.yüzyılın zorunlu göçleri olmuştur. Öyle ki, göç artık kadınlaşmakta ve kadın göçün öznesi 

durumuna geçmektedir.  

1.  Göçün Öznesel Değişimi 

Cinsiyet, bireylerin çevrelerindeki dünyayı nasıl yaşadığını ve yorumladığını şekillendiren, 

kadın ve erkek kimliğinin sosyo-kültürel bir oluşumudur. Belli bir toplumsal grup, kültür veya sistem 

içindeki erkekler ve kadınların cinsiyet rolleri, davranışsal normlarla alakalı olarak algılanmaktadır. 

Cinsiyet algısı, kimliğe yönelik uygulamalara ve kurumların çoğuna nüfuz eder. Göç olgusu da, 

şiddetli bir yaşam değişimini beraberinde getirir ve bu süreçte cinsiyet rolleri ve ilişkileri genellikle 

değişir. (Knapp vd., 2009, s.1).  
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1970’li yıllardan önce göç, daha çok rasyonel karar alma süreci ile daha fazla getirisi olan 

yere hareket etmek olarak tanımlanmaktaydı. Bu bakış açısıyla kadınların göçü de yine aynı 

amaçlarla ancak erkeğe bağlı olarak açıklanmaktaydı (Dedeoğlu ve Gökmen, 2011, s.20). 

‘Kadınların erkeklerden daha çok göçmen oldukları’ (Ravenstein, 1984) tezi öne sürülmüş olmasına 

rağmen, spesifik olarak kadınların göç süreci üzerinde durulmadığı ve söz konusu süreçte kadınların 

aile içindeki konumlarına göre değerlendirildiği bilinmektedir (Buz, 2007, s.38). 

1960’lı yılların ortalarından itibaren ikinci dalga feminist yaklaşım ile göç gibi toplumu 

derinden etkileyen olgulara toplumsal cinsiyet rolleri perspektifinden bakılmaya başlanmıştır. Daha 

önceleri göç sürecini inceleyen araştırmalar cinsiyet farklılıklarını göz ardı etmiş, aileyi temsil eden 

ve gelir getiren ‘erkek’ üzerinden göç sürecini incelemiştir. Kadınların erkeğe tabi olduğu ve tüm 

süreci onunla benzer şekilde yaşadığı varsayılmıştır (Ünlütürk Ulutaş ve Kalfa, 2009, s.15). 

Kadınların bu süreçte genellikle anne, eş ya da genç kız olarak aile içi konumu gereği edilgen şekilde 

temsil edildiği görülmektedir. (Abadan ve Unat, 2002, s.147).  Kadın olmak, anne olmak, genç kız 

olmak ve kız çocuğu olmak farklı tecrübeler yaşatmaktadır. Dolayısıyla göçmen kadın gerek göç 

yolunda gerekse göç sonrasında bu süreci farklı yaşamaktadır. 

Kadın göçüne yönelik olarak ilk defa Morokvasic (1984); göçün sadece ekonomik nedenlerle 

değil, kadınların yaşadıkları toplumlarda var olan kurumsallaşmış ve baskıcı göçlere karşı 

hesaplanmış ölçülüp biçilmiş bir hareket olabileceğini vurgulamıştır (Dedeoğlu ve Gökmen, 2011, 

s.21).  Kadınların göç etmesine savaş, çatışma, psikolojik ve fiziki şiddet, ekonomik güçlükler, doğal 

afetler ve insan hakları ihlalleri gibi durumlar neden olabilmektedir.  

Birleşmiş Milletlerin göçmen raporları incelendiğinde de göçe maruz kalanların büyük 

çoğunluğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu görülmektedir. Şüphesiz göç süreci tüm bireyler 

için travmatiktir. Ancak söz konusu süreçte kadınların toplumdaki dezavantajlılıklarına ek olarak, 

sosyal ve psikolojik sorunların da ortaya çıktığı ve daha derin izler bıraktığı bilinmektedir (Berger, 

2004). Özellikle zorunlu göç süreci kadınların cinsel şiddet, ekonomik eşitsizlik, insan hakları 

ihlalleri ile karşı karşıya kaldığı bir süreçtir. Sığındıkları ülkenin dilini, kültürünü, hukuk 

mekanizmalarını, sosyal hayatın işleyişini bilmemeleri, hayatlarını daha da zorlaştırmaktadır (Kaya, 

2015, s.273).  

Yapılan araştırmalarda sığınmacı kadınların özellikle dil bilmeme sorunu nedeniyle kamusal 

hizmetlerden yararlanamama, haklarını koruyamamayla karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Dil 

sorunu kadınların sosyal izolasyonunu getirmekte, ev içine hapsetmektedir. Bu durumda kadınların 

göç sürecini erkeklerden daha farklı kılmakta, çoğunlukla erkeklerden daha fazla istismar ve 

ayrımcılığa maruz kalmalarına neden olmaktadır. Düşük ücretli istihdam, eğitim, sağlık ve diğer 

kamusal olanaklardan mahrum kalma, bilgiye ve haklarına erişememe sorunuyla karşı karşıya 

kalmaktadır. Kısaca sığınmacı kadınlar ‘hem kadın hem göçmen olmaları nedeniyle’ birçok engelle 

karşılaşmaktadır (Dedeoğlu ve Gökmen, 2011, s.1). Ayrıca göçe yönelik feminist bakış açısınca 

(Mama, 1990), ırkçı tepkilerden korkuyor olmakta sığınmacı kadınların kamusal hizmetlere erişimini 

engelleyen etmenler arasındadır (Anitha, 2011, s.1261).   

Bu çalışmanın bulgular kısmında da karşımıza çıkacak olan zorunlu göçün aktörleri kadınlar 

hem göçten önce yaşadıkları kötü deneyimler hem de göç sonrası karşılaştıkları farklı dil, kültür ve 

sosyal yaşamı nedeniyle izole bir yaşam sürdürebilmektedir. Buna rağmen, Kandiyoti, erkeklerin 

göç sürecinde geleneksel rollerini yerine getirmekte zorlanmasına karşılık kadınların mekânsal 

hareketliliğe ve ekonomik özgürlüğe kavuştuğunu öne sürmüştür. (Kandiyotri, 2013: 139). 

Kardiyorti’nin ifade ettiği özgürlük aslında göreceli bir özgürlüktür çünkü kadın kendisiyle beraber 

getirdiği kültürel kodları ve göç psikolojisi ile oluşturduğu duvarlarını tek başına aşmakta zorluk 

çekmektedir.  
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2. Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Verilerin Analizi 

Bu çalışmada, Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği ile birlikte yürütülen 

proje saha çalışmasından elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  Bu araştırmanın amacı, etkin 

politikaların oluşturulabilmesi için, Trabzon’da yaşayan Suriyeli ve Afgan kadınların özel ve 

kamusal yaşam alanlarına ışık tutmak ve sosyo-demogafik özelliklerini analiz etmektir. Araştırmanın 

evrenini, Trabzon’a göç eden 14 yaş üstü Afgan ve Suriyeli, kadın ve kız çocuklarından 

oluşmaktadır. Trabzon İl Göç İdaresinden alınan verilere göre, 2017 yılı itibariyle Trabzon iline 

kayıtlı 2300 Suriye uyruklu göçmenin %55’inin kadın, 4300 Afgan uyruklu göçmenin ise %45’inin 

kadın olduğu öğrenilmiştir. Dolayısıyla çalışmanın evrenini 3200 göçmen kadın oluşturmaktadır. Bu 

kitleye ait örneklem sayısını (n) belirlemek amacıyla %5 örnekleme hatası ile yapılan analiz 

sonucunda n=250 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, örneklemimiz içinde iletişim problemi yaşanmayan 

ve rol model olarak belirlenen 10 kadın ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Mülakata katılan 

kadınların diğer göçmen kadınlarla birlikte aynı pratiğine sahip olması, aynı göç yolunu kullanmaları 

ve aynı mekânları kullanarak bir yaşam alanı oluşturmalarının dışında örneklemi sayısal olarak 

temsil gücü yoktur. Bu kadınlar yaşam tecrübesi aynı olmasına rağmen sosyal hayata katılımları daha 

güçlü kadınlardır. Sosyal hayata katılımlarındaki en büyük etken Türkçe konuşabilmeleridir. 

Dolayısıyla görüşme yapmaktaki amaç örneklemi temsiliyet değil, aynı yaşam pratiğine sahip 

göçmen kadınları anlamak tır. 

Adrese dayalı çalışmanın mümkün olamayışından dolayı kartopu örnekleme tekniği 

seçilmiştir. Göçmen ailelerin yoğun olarak yaşadığı mahalle ve sokaklara, 

 Trabzon İl Göç İdaresi 

 Trabzon Ortahisar Belediyesi 

 Muhtarlar 

 Derneklerin yönlendirmeleri  

 ve bu çalışmadaki en büyük destekçilerimiz olan göçmen kadınlar aracılığı ile 

ulaşılmıştır. 
 

Tablo 1: Aracı Kullanma 

  Sıklık % 

Evet 182 72.8 

Hayır 68 27.2 

Toplam 250 100 

 

Araştırmada sağlıklı iletişim kurma noktasında dil bilmeme sorunu ile karşılaşılmıştır. Bu 

nedenle %72.8 oranında görüşmelerde aracı kullanılmıştır. Aracılarımız genellikle aile fertlerinden 

Türkçe bilen ve okula giden çocuklar veya Türkçe bilen gönüllü göçmen kadınlardan oluşmaktadır. 

Veri elde etme yöntemi: Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneğinden 1 

proje yürütücüsü ve 3 gönüllü dernek çalışanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın Araştırma ve 

Uygulama Merkezinden 2 proje araştırmacısı olmak üzere toplam 9 kişilik bir araştırma ekibi ile alan 

araştırması gerçekleştirilmiştir. Göçmen kadınlara dair demografik, ekonomik, kültürel ve sosyolojik 

pek çok bilgiye ulaşılabilecek 6’si açık uçlu olmak üzere toplam 34 sorudan oluşan yarı 

yapılandırılmış anket formu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu form araştırma ekibine tanıtılmış ve veri 

elde etme yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Soruların anlaşılabilirliğini ölçmek için soru kâğıdı 10 
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göçmen kadına uygulanarak ön çalışma yapılmıştır. Bu görüşmelerden elde edilen sonuçlara göre 

soru kâğıdı yeniden yapılandırılarak son hali verilmiştir.  

Veri değerlendirme sürecinde, öncelikle yapılan anket formları tek tek gözden geçirilmiştir. 

Gözden geçirilen anket formları arasında geçersiz olanlar ayrılmış, bazı anket formlarında da 

kullanılmayacak sorular değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu işlemden sonra verilen cevaplar SPSS 

paket programına aktarılmış, aktarılan verilerin yeniden gözden geçirilerek kayıp ve kullanılmayacak 

veriler tespit edilmiş gerçek kullanılabilir veriler elde edilmiştir. Gözden geçirilmiş verilerin frekans 

(% dağılımları) alınmıştır. Sayısal olarak tablolaştırılan veriler, katılımcılarla yapılan görüşmelerle 

desteklenmiştir.  

3. Bulgular ve Yorumlar 

Çalışma ile ilgili bulgular beş başlık altında incelenecektir. İlk olarak katılımcıların sosyo-

demografik bilgilerini, ikinci olarak kişilerin çalışma ve gelire dair bulgularını, üçüncü olarak serbest 

zaman ve yetenek verileri, dördüncü olarak göç ve sonrasına ait bulgular ve son olarak göçmenlerin 

yaşadığı yerler hakkındaki bulgular paylaşılacaktır. 

3.1.  Sosyo Demografik Bulgular 

Bu bölümde yaş, medeni durum, çocuk, göç edilen ülke, anadil ve eğitim bilgilerine dair 

bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 2: Yaş 

  Sıklık % 

14-17 32 12.8 

18-25 78 31.2 

26-40 95 38 

41 yaş ve üstü 45 18 

Toplam 250 100 

 

Araştırmanın konusu kadınların %84 oranıyla 14-40 yaş aralığında olduğu görülmektedir. 

Bu durum Trabzon’un genç bir kadın göçmen nüfus ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Bu 

aralık ayrıca doğurganlık oranının hesaplanmasında baz alınan bir aralıktır.  

 

Tablo 3: Göç Edilen Ülke 

  Sıklık % 

Afganistan 150 60 

Suriye 90 40 

Toplam 250 100 

 

Yukardaki tablo 3 verilerine göre araştırmaya katılan kadınların %60`ı Afganistan, %40’ı ise 

Suriye’den göç etmiştir. Diğer illerin ve bilinenin aksine Trabzon’da Afgan uyruklu göçmenlerin 

çoğunlukta olması dikkat çekmektedir. Yapılan mülakatlar sırasında Afganistan’dan göç eden 

kişilerin belli bir süre İran’da yaşayıp para biriktirerek Türkiye’ye geçiş yaptıkları anlaşılmaktadır. 

Afganlar Türkiye’ye gelince ASAM’a gitmekte ve kayıt altına alınmaktadır.  
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Görüşmeye katılan kadınların %70`i evli, yaklaşık %10`luk bir kısım ise eşini kaybetmiş, 

boşanmış veya eşinden ayrı yaşamaktadır. Tablo 5’te de görüldüğü 201 kadının 172’si çocuk 

sahibidir.  

                  Tablo 5: Çocuk Sahiplik Durumu ve Çocuk Sayısı 

 

 

   

     

 

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda 

doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. 2017 yılı TUİK verilerine göre Türkiye’de 

doğurganlık hızı 2.07’dir (TUİK, 2018). Trabzon’da görüşülen Afgan ve Suriyeli kadınların ortalama 

çocuk sayısı ortalama 3.34’lük bir oranla Türkiye ortalamasının üstünde olduğu görülmektedir. 

Ortalama çocuk sayısı 2017 yılı içinde Aganistan’da 5.12 Suriye’de ise 2.50’dir (CIA, 2017). Her ne 

kadar sahip olunan çocuk sayısı Türkiye ortalamasının üstünde olsa da göçmenlerin geldiği 

ülkelerden Afganistan da bu oran Türkiye’de 5.12 ‘den 3.35’e düşmüştür.  Öte yandan, Suriye’den 

göç eden kadınların doğurganlık hızında ise 2.50’den 3.34’e yükselmiştir.   

Normal şartlarda yaşayan ve düzenli hayatı olan bireyler bile artı bir çocuk daha yapmak için 

planlı davranırken savaştan kaçan veya zorunlu göç eden bireylerin kendilerini zor duruma bırakacak 

olmasına rağmen gebeliği kontrol altına almaması göçmenlerde çok eleştirilen bir durumdur. 

Göçmenlerin artı bir çocuk istemesinde ya da artı bir çocuğa neden olan faktörleri psikolojik, 

sosyolojik ve ekonomik olarak üç başlık altında toplayabiliriz.  

Araştırmamız kapsamında ki göçmen kadınlara neden artı bir çocuk daha yapma isteği 

sorulduğunda katılımcının verdiği cevap çocuk istemenin olumsuz psikolojik gerekçelerinden biridir.   

“Bize asker lazım. Kız değil, erkek çocuk istiyorum…”  

(Katılımcı 5, Afganistan)  

Bir başka katılımcı ise artı bir çocuk istemenin gerekçesi nedir sorusunu oldukça garip 

karşılayarak, bir çocuk daha istemenin tamamen normal bir davranış olduğunu ifade etmiştir.  

“Bir nedeni yok. Yani bir tane daha olsun çok istedim. Buna yolda hamile kalmıştım...” 

(Katılımcı 3, Afganistan) 

Tablo 4: Medeni Durum 

  Sıklık % 

Bekâr 48 19.2 

Evli 176 70.4 

Boşanmış 4 1.6 

Eşini kaybetmiş 19 7.6 

Eşinden ayrı yaşıyor 3 1.2 

Toplam 250 100 

Çocuk Sayısı (min.1, 

max.13) 
Toplam Ortalama 

Afganistan (n.117) 392 3.35 

Suriye (n.55) 184 3.34 
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Katılımcılar arasından 4’ü Afgan 1’i Suriyeli kadına devletin size hangi konuda yardımcı 

olmasını isterdiniz sorusu sorulmuştur. Bu kadınlar temel gıda isteğinin yanında tüp bebek taleplerini 

dile getirmişlerdir. 

 
Tablo 6: Ana Dil 

  Sıklık % 

Farsça 163 65.2 

Arapça 87 34.8 

Toplam 250 100 

 
Tablo 7: Türkçe Bilgisi 

  Sıklık % 

Anlıyor ama konuşamıyor 102 40.8 

Anlıyor ve konuşuyor 55 22 

Anlamıyor ve konuşamıyor 93 37.2 

Toplam 250 100 

 

Görüşme yapılan kadınların ana dili %65.2 Farsça, %34.8`i ise Arapçadır. Görüşmecilerin 

%37,2’nin Türkçeyi hiç anlamadığı ve konuşmadığı, %40,8’inin ise Türkçeyi anlasa bile 

konuşamadığı tespit edilmiştir. Göçmen kadınların sadece %22`sinin Türkçeyi anladığı ve 

konuşabildiği tespit edilmiştir. Göçmen kadınların %78’inin Türkçe bilmemesi kamusal alandan ve 

sosyal hayattan izole yaşam sürdürmelerine neden olduğu gözlemlenmiştir.  

“Bir yere giderken hep beni çağırırlar. Okula, hastaneye, valiliğe hep beni çağırırlar. Ben 

onlara diyorum Türkçe konuşun, Türkçe bilmeyene ekmek yok” 

(Katılımcı 1, Afganistan) 

“Ben okula gitmek istiyorum. Okul müdürü beni okula almadı. Nedenini sorduk ama 

anlamadık” 

(Katılımcı 9, Afganistan) 

 
Tablo 8: Eğitim Düzeyi 

  Sıklık % 

Okuma yazma bilmiyor 101 40.4 

Okuma yazma biliyor 43 17.2 

İlkokul 41 16.4 

Ortaokul 25 10 

Lise 25 10 

Üniversite + 15 6 

Toplam 250 100 
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Kendi anadillerinde eğitim düzeyleri sorulduğunda göçmen kadınların büyük bir kısminin 

(%40) kendi dillerinde dahi hiç eğitim almadıkları anlaşılmaktadır. 250 kadından sadece 15`i 

üniversite mezunudur. Eğitim ve vasıf düzeyi düşük bir kitle ile karşı karşıya kalındığı 

görülmektedir. 

3.2. Çalışma ve Gelire Dair Bulgular 

Özellikle zorunlu göç sonucu ani göç eden kişilerin en önemli sorunlarından biri iş bulmak 

ve geçimleri için yeterli geliri sağlayabilmektedir. Bu bölümde göçmen kadınların çalışıp 

çalışmadıkları, meslekleri, gelir desteği alıp almadıkları, eşlerinin çalışıp çalışmadıkları ve hane 

gelirine ait bulgulara yer verilmiştir. 

 
Tablo 9: Herhangi Bir İşte Çalışıyor musunuz? 

  Sıklık % 

Evet 23 9.2 

Hayır 227 90.8 

Toplam 250 100 

 
Tablo 10: Aylık Kazancınız Nedir? 

  Sıklık % 

0-1000 20 8 

1001-1300 1 0.4 

1301- üstü 2 0.8 

Toplam 23 9.2 

Cevapsız 227 90.8 

Toplam 250 100 

 

Kadınların %90.8`i herhangi bir işte çalışmamaktadır. 250 kadından çalışanların sayısı 

sadece 23`tür. Bu çalışan 23 kadından 20`sinin aylık kazancı 1000 TL`nin altındadır. Geldikleri 

ülkelerin sosyo-kültürel yapıları nedeniyle eğitim ve vasıf düzeyleri düşük ve işgücü piyasasına 

girmeyen kadınlar Türkiye’de de çalışma hayatına girememektir. Çalışma yaşamına girememe 

nedeni olarak en fazla dile getirilen durum küçük yaşta çocuklarının ya da bakım gerektiren yaşlıların 

olmasıdır. Bunun dışında eşin izin vermemesi ve dil bilmeme diğer önemli ifadeler arasındadır. 

 
Tablo 11: Buraya Gelmeden Önce Bir Mesleğiniz Var mıydı? 

  Sıklık % 

Evet 27 10.8 

Hayır 223 89.2 

Toplam 250 100 
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Tablo 12: Buraya Gelmeden Önceki Mesleğiniz Nedir? 

  Sıklık % 

Öğretmen 3 1.2 

Çiftçi 3 1.2 

Esnaf 11 4.4 

Hizmetler 5 2 

Diğer 10 4 

Toplam 27 10.8 

Cevapsız 223 89.2 

Toplam 250 100 

 

Ankete katılan kadınların Türkiye’ye gelmeden önce bir mesleklerinin olup olmadığı 

sorulmuştur. %89`unun bir mesleği olmadığı, bir mesleği olan kadınların ise 3` eğitimde, 3`ü tarımda 

çalıştığını, 11 kişinin esnaf olduğu ve 5 kişinin de hizmet sektöründe olduğu tespit edilmiştir. 250 

kadından 223`ünün hiçbir vasfı bulunmamaktadır.  

 
Tablo 13: Devletten Maddi Destek Alıyor mu? 

 Sıklık % 

Evet 59 23.6 

Hayır 158 63.2 

Düzenli değil 33 13.2 

Toplam 250 100 

 

Araştırmaya katılan kadınlara devletten destek alıp almadıkları sorulmuştur. %23.6`si destek 

aldığını, %13 aldığı desteğin düzenli olmadığını ve %63`ü ise devletten herhangi bir destek 

almadığını ifade etmiştir. Bu durum ise yapılan yardımların neye göre yapıldığını sorgulamamıza 

neden olmaktadır. 59 kişinin destek alması geri kalanının ise düzenli destek alamaması eşit imkânlar 

sunulmadığı ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Göçmenlerin büyük bir çoğunluğu dil problemi 

yaşamaktadır. Bu nedenden dolayı ya da ülkelerine geri gönderilme gibi korkular nedeniyle resmi 

kanallarla iletişime geçmeme gibi durumları bulunmaktadır. Hâlbuki rol model olan 

katılımcılarımızın durumu hem dil bilmesi hem de göç idaresi ile oldukça sık irtibatta olması nedeni 

ile diğer göçmen kadınlara göre oldukça iyi durumdadır.  

Tablo 14:  Eşi Herhangi Bir İşte Çalışıyor mu? 

  Sıklık % 

Evet 101 40.4 

Hayır 67 26.8 

Düzensiz 8 3.2 

Toplam 176 70.4 

Cevapsız 74 29.6 

Toplam 250 100 
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Tablo 15: Toplam Aylık Hane Geliri Ne Kadar? 

 Sıklık % 

0-1000 138 55.2 

1001-1300 66 26.4 

1301-üstü 44 17.6 

Toplam 248 99.2 

Cevapsız 2 0.8 

Toplam 250 100 

 

Evli göçmen kadınların eşlerinin %40`ının çalıştığının, %26,8`inin ise çalışmadığı bilgisine 

ulaşılmıştır. Çalışan erkeklerin oturma izni olmasına rağmen çalışma izninin olmaması karşılaşılan 

en büyük problemlerdendir.  

 

 “Oturma izni verildi ama çalışma izni verilmedi. Suriyelilere verildi ama onlar çalışmıyor 

dileniyor. Biz Afganlılar çalışkan insanlarız. Bize çalışma izni verilmeli”. 

(Katılımcı 5, Afganistan.)  

  

Çalışan eşlerin bu problemi emeğinin karşılığını alamama şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Çalışma izni olmayan göçmenler asgari ücret altında çalıştırılmakta buna karşılık işveren tarafından 

ücretinin verilmediği örneğine rastlanılmıştır. 

 

 “Aslında Türkler iyi ama çalışınca para vermiyorlar…” 

(Katılımcı  8, Afganistan) 

 

 “Eşine senin çalışma iznin yok diyerek para vermemişler. Git nere şikâyet edersen et 

demişler. Adamdan alacakları varmış ama adam vermemiş. Şikâyet edemezler çünkü yasal olarak 

çalışmıyorlar. Bunu o adam da biliyor.”  

(Katılımcı 1’in yardımı ile katılımcı 10 ile yapılan görüşmeden )   

 

Göçmen kadınlara aylık hane geliri sorulduğunda ise %55`inin haneye giren toplam geliri 

1000 TL`nin altında olduğu görülmüştür. Sadece %17,6’sının geliri 1300 TL`nin üstündedir. Eşlerin 

genellikle organize sanayide, inşaat ve mobilyacılık sektöründe kayıt dışı olarak çalıştığı 

öğrenilmiştir. 

3.3. Serbest Zaman ve Yetenek Verileri 
Tablo 16: Herhangi Bir Kursa Gidiyor mu? 

 Sıklık % 

evet 60 24 

hayır 190 76 

Toplam 250 100 

 

Kadınların sadece %24`ü (60 kişi) bir kursa gittiğini söylemiştir. Görüşmelerden elde edilen 

bilgiler neticesinde bu kadınların genellikle halk eğitimin Türkçe dil kurslarına gittiği öğrenilmiştir. 
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%24 oldukça düşük bir oran olmakla birlikte kadınların yaşadığı çevreye uyum sağlayamaması 

(sağlayamadığı) sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  

Katılımcılarımıza onlara yarar sağlayacak bir kurs olsa (örneğin dil kursu, el becerisi 

kazanabileceği kurslar vs.) katılıp katılmama isteğini sorduğumuzda aşağıdaki cevapları 

vermişlerdir. 

“Eşim izin vermez…” 

(Katılımcı 7,Suriye; Katılımcı 3, Afganistan) 

“Çok küçük çocuğum var, onu bırakabileceğim bir yer olsa kesinlikle giderdim…” 

(Katılımcı 2, Suriye) 

3.4. Göç ve Sonrasına Ait Bulgular 

Tablo 17: Türkiye’ye kaç ay önce giriş yaptınız? 

  Sıklık % 

0-6 ay 
39 15.6 

7-12 ay 99 39.6 

13-18 ay 42 16.8 

19-24+ 70 28 

Toplam 250 100 

Ne zamandan beri Türkiye’de bulunduklarına dair soruya verilen cevaba göre %39.6 

oranıyla 7-12 aylık bir dilimde Türkiye’de oldukları tespit edilmiştir. 19 ay ve üstü bir zamandan 

beri Türkiye’de bulunan göçmenler yine yaklaşık %30 civarındadır. Verilerden anlaşılacağı gibi 

göçmenler çoğunlukla ortalama 2,5 yıl ülkemizde kalmaktadırlar. Afgan göçmenler bu bekleyiş 

sonrasında ya başka ülkeye gönderilmekte ya da eğer ülkesine geri dönmesinde tehlike arz eden bir 

durum varsa Türkiye’de kalmaya devam etmektedir.  

 
 

Tablo 18: Neden Trabzon`u Tercih Ettiniz? 

  Sıklık % 

ASAM 132 52.8 

Akraba-tanıdık aracılığı ile 79 31.6 

Kendi imkânları ile 39 15.6 

Toplam 250 100 

 

Tablo 19: Göç sonrası en çok yardım alınan kişi veya kurumlar 

  Sıklık % 

Anne-baba-kardeş 57 22.8 

Valilik 65 26 

Çevre 28 11.2 

Dernek 0 0 

Hiç kimse 77 30.8 

Diğer 23 9.2 

Toplam 250 100 
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Afganların Trabzon`u özel olarak tercih etmedikleri, ASAM1 tarafından gönderildiği 

öğrenilmiştir(%52).  Suriyelilerin ise kendi imkânları ve akraba-tanıdık aracılığı ile Trabzon`u tercih 

ettiği öğrenilmiştir. 

Göçmen kadınlara size en fazla yardım eden kişi kim ya da hangi kuruluş diye sorulduğunda, 

%26`si valilikten yardım aldığını %22,8`ı ise memleketlerinde olan ya da şuan yanında olan 

ailelerinden destek aldıklarını ifade etmişlerdir. Dernek veya diğer sivil toplum kuruluşlarının maddi 

anlamda bir desteği olmadığını beyan etmişlerdir. 

 

Tablo 20: Ülkenizde ki Durum Düzelirse Geri Dönmek İster misiniz? 

  Sıklık % 

evet 74 29.6 

hayır 174 69.6 

kararsız 2 0.8 

Toplam 250 100 

 

Tablo 20’dan elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan kadınların %69,6`sının 

ülkelerindeki durum düzelse dahi ülkelerine dönmek istemediklerini ifade ettikleri görülmüştür. 

 

“Hayır, çünkü orada hiçbir şeyimiz kalmadı…” 

(Katılımcı 4, Afganistan) 

“Orada savaş bitmez…” 

(Katılımcı 6, Suriye) 

 

Tablo 21: Türkiye’de İş İmkânı Yaratılsa Kalmayı Düşünür müsünüz? 

  Sıklık % 

evet 195 78 

hayır 55 22 

toplam 250 100 

 

Uygun bir iş imkânı yaratıldığında ise Türkiye’de kalmayı düşünenlerin oranı %78`dır. 

%22`lık kısım ise iş imkânı yaratılsa bile ülkelerine geri dönmek istemektedir. Geri dönme tercihi 

göçmenlere bırakılacak olsa sadece %22’lik bir kemik yapının olması oldukça düşündürücüdür. 

Sonuç  

Göç çok boyutlu bir süreçtir. Bu süreçte tüm bireyler şiddetli değişimlere, dönüşümlere 

maruz kalmaktadır. Göçe, önceleri sadece erkek göçü üzerinden incelenmiş, kadınların göç sürecine 

sadece erkeğe bağımlı eş, anne, kız çocuğu olarak bakılmıştır. Zamanla kadınların tek başına göç 

etmesine sebep olan olaylar artmış ve kadın göçü tek başına incelenmeye başlanmıştır. Literatürde, 

göç sürecinin kadınların toplumsal cinsiyet rolleri üzerinde ve sosyo-demografik özellikleri üzerinde 

                                                 
1 Turkcesi SGDD (Siginmacilar ve Gocmenlerle Dayanisma Dernegi) olan ama gocmenler tarafindan Ingilizce akrostisi 

ASAM (association for solidarity with asylum seekers & migrants) kullanilan bu kurum Birlesmis Milletler Multeciler 

Yuksek Komiserligi Turkiye ofisi adina sığınma başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin (Suriyeli olmayan sığınmacılar) 

kayıt işlemlerini gerceklestirmektedirler. 

https://eksisozluk.com/?q=siginmacilar+ve+gocmenlerle+dayanisma+dernegi
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değiştirici etkisi olduğuna değinilmiştir. Böylece kadın göçmenlere yönelik olarak yapılacak 

politikalarda bu özelliklerin dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada Trabzon’daki 

250 Suriye ve Afgan uyruklu kadınla sosyo-demografik özelliklerine dair anket çalışması yapılmıştır. 

Yaş: Çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, göçmen kadınların yaş aralığının genç 

olması dikkat çekmektedir. Kadınların %10’luk bir kısmı eşinden ayrılmış veya eşini kaybetmiştir. 

Bu kadınlar göç sürecini tek başına yaşamaktadır. Özellikle yalnız kadınlara yönelik politikalar 

yapılmalıdır. 

Dil: Kadınların büyük çoğunluğu dil bilmeme sorunu yaşamaktadır. Bu durumun kendilerini 

kamusal ve sosyal alanlarda ifade edememe korkusu nedeniyle eve bağladığını ifade etmişlerdir. 

Kadınlarla yapılan görüşmelerde bazılarının halk eğitimin verdiği Türkçe kursuna gittiği de 

öğrenilmiştir. Türkçe bilmeyen göçmen kadınlar %78 oranındadır. Bu kadınlar kamusal alandan ve 

sosyal hayattan izole yaşam sürmektedirler. Kadınların komşuluk ilişkisi neredeyse hiç yok veya 

selamlaşmadan öteye geçmemektedir. Göçmenler en fazla kendi dilini konuştukları kişilerle ve 

göçmen bürosu ile irtibatta bulunmaktadırlar. Kadınlar hem maddi anlamda eşe bağımlı kalmakta 

hem de sosyal varlığını sadece eşi, çocukları ve kendi dilini bilen birileri ile devam ettirmek zorunda 

kalmaktadır. Bu da onları hem biyolojik olarak hem sosyal olarak yıpratmaktadır. Göçmen kadınların 

dil sorununa yönelik olarak Türkçe kurslarının arttırılması ve hatta temel Türkçe derslerinin zorunlu 

olması gerekliliği göz ardı edilmemelidir. 

Görüşülen göçmenlerin büyük çoğunluğunun yaklaşık 12- 24 aydır Türkiye’de olduğu 

öğrenilmiştir. Ancak bu süre uzadıkça göçmenlerin aleyhine işleyen bir süreç ortaya çıkmaktadır. 

Çünkü göç eden aile hem maddi kayıplar yaşamakta hem de aile olarak yaş ortalamaları 

yükselmektedir. Bu bebeklerin çocukluk dönemine girmesi, okul çağındaki çocukların çalışma 

çağına gelmesi, çocukluk döneminin de artık yetişkin bireylik aşamasına geçmesi ile 

sonuçlanmaktadır. Her bir aşama kendi sorununu beraberinde getirmektedir. Örneğin okula gitmeyen 

çocuklar, okula gitse de ev ödevini yapamadığı için dışlanan ve özgüveni kaybolan bir çocukluk 

dönemi yaşamakta, okul çağında olup ta çalışmak zorunda olan vasıfsız elemanlar ve sosyal açıdan 

kendini gerçekleştiremeyen bireyler olarak büyümekte ve nihayetinde yıllar içerisinde yaşlanan anne 

ve babaların kaybolan yılları telafi edilemez olmaktadır.  

Eğitim: Kadınların eğitim seviyesi oldukça düşüktür. Üniversite mezunu olan sadece 15 

kadın tespit edilmiştir. %50’den fazlasının ya hiç okuma yazma bilmediği ya da sadece okuma yazma 

bildiği tespit edilmiştir. Bu oran Türkiye’de ki kadın nüfus ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek 

kalmaktadır. Göçmen kadınlar ile yerel kadınlar arasındaki dil problemi çözülse bile eğitim açısından 

yaşanan eşitsizlik uyumu zorlaştıracaktır. Çocukların büyük çoğunluğunun okula gittiği ancak 

onların da eğitim konusunda sorunlar yaşadığı ve dil sorunu nedeniyle dersleri anlayamadıkları 

öğrenilmiştir. Yine de okula giden çocukların bulundukları ortam nedeniyle Türkçeyi daha çabuk 

öğrendikleri ve bu sayede evin birçok sorumluluğunu üstlendikleri gözlemlenmiştir. Bazı çocukların 

ise okula alınmadığını ve bunun nedenini bilmediklerini beyan etmeleri dikkat çekmektedir.  

Çalışma hayatı: Kadınlar sosyal hayattan izole oldukları gibi çalışma hayatında aynı 

problemi yaşamaktadırlar. Çalışan 23 kadından sadece 3 tanesi 1000 lira üzeri ücret almaktadır. 

Kadınların çok az bir kısmının çalıştığı, bunlarında genel olarak temizlik vs. gibi düşük vasıflı işler 

olduğu öğrenilmiştir. Bu durumda göçmen kadınlar çalışma hayatına katılamamakta, katılan azınlık 

ise asgari ücret bile düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalmaktadır. 250 kadından 223`ünün hiçbir 

vasfı bulunmamaktadır. Söz konusu kadınların eşlerinin de genel olarak düşük vasıflı düşük ücretli 

işlerde ve kayıt dışı işlerde çalıştıkları öğrenilmiştir. Özellikle göçmen oldukları için işverenlerin 

ücret ödemediğini ve sebepsiz işten çıkarıldıklarını beyan etmişlerdir. Asgari ücretten daha az kazanç 

sağlayan bu ailelerde çocukların da çalışması geçim için gereklilik haline gelmektedir. Görüşmeler 
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sırasında özellikle Afgan görüşmecilerin çalışma izni istedikleri ve kayıtlı sigortalı bir şekilde 

çalışmak istediklerini belirtmişlerdir 

Boş zaman: Genel bulgular sonucunda kadın göçmenlerin birçok alandan izole bir biçimde, 

ev içi işlerle uğraş halinde oldukları görülmektedir. Kadınların hem sosyal hayata hem iş hayatına 

uyumlarını kolaylaştırmak için el işi kursları ve hobi kursları açılması konusunda belediyeye ve 

katılımı sağlama konusunda da sivil topluma büyük sorumluluklar düşmektedir. Sivil toplum bu 

kadınlara çok kolay ulaşabilir durumdayken belediyeler ise hem maddi olanaklara hem de fiziki 

olanaklara sahiptir. Bu iki kurumun ortaklaşa yapacakları bir eğitim programı münferit olarak yapılan 

programlardan daha verimli olacağı düşünülmektedir. Çünkü belediye maddi ve fiziki olanaklara 

sahipken sivil toplum gönüllü insan sermayesine sahiptir. Bu iki kurum ve kuruluşun bir sözleşme 

dâhilinde ortak iş yapması hem zaman hem de kaynakların etkin kullanımını sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Çocuk: Her iki toplumdaki kadınlar ataerkil bir yapıya sahiptirler ve çocuk hala birçoğu için 

onların toplumdaki statülerini belirlemektedir. Çocuk onlar için mutluluk kaynağıdır ve her doğan 

çocuk nasibi ile doğar anlayışı bu toplumlarda da vardır. Afgan ve Suriyeli kadınların çocuk sayısı 

ortalama 3.34’lük bir oranla Türkiye ortalamasının (2.07) üstünde olduğu görülmektedir. Bu oran 

hem Suriye (2.50) hem de Afganistan (5.12) ortalaması için düşük bir orandır. Buradan göçmen 

aileler kendi ülkelerinde yaşasaydılar daha fazla çocuk sahibi olacakları sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumda göçün çocuk sayısı üzerinde olumsuz etki yarattığı görülmektedir. Göçün bu olumsuz 

etkisi çocuk sayısındaki azalma ile sınırlı kalmamakta bütün aile bireylerini etkilemektedir. Erkek 

daha fazla çalışmak zorunda, kadın daha fazla stresle çocuklarını büyütmekte ve çocuk birçok 

yönden eksik büyümekte ve büyük sorumluluklar almaktadır. Onlar ailede Türkçeyi en kolay 

öğrenen ve annelerinin kamusal alana çıkabilmesini sağlayan rehberleridir. Gittiği yere anneyi 

götürür, anneye nerde ne yapması gerektiğini öğreterek aslında annenin rolünü üstlenmektedir. Kadın 

çocuğunun sayesinde özgürleşmektedir. Bu yüzden göçmen çocukların omuzlarında ki yük oldukça 

fazladır. Örneğin, bu araştırmanın yapıldığı 2017 yılında Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma 

Derneği göçmen çocuklar için drama eğitimi düzenlemekteydi. Çocukların bu eğitime anneleri ile 

gelmesi sonucu anneler içinde boş durmayan sivil toplum örgütü annelerin Türkçe öğrenebilmesi 

için kurs açılmış ve birçok annenin temel dil eğitimi almalarını sağlamıştı. Daha öncede üzerinde 

durduğumuz gibi sivil toplumun bu gibi çabaları yerel yönetimlerin fiziki ve maddi imkânları ile 

desteklenmelidir. 

Ayrıca görüşmecilerden birinin çok fazla çocuk isteme nedenini ülkelerine asker yetiştirme 

niyetiyle ilişkili olduğunu söylemesi oldukça düşündürücüdür. Böyle bir niyetle çocuk büyütmek 

şüphesiz ki toplum nazarında kabul görebilecek bir durum değildir. Ülkesine asker yapmak için 

çocuk istemek kadında ki psikolojik travmanın sözlü ifadesidir. Bunun çocuğa etkisi ise oldukça 

zarar vericidir. Bu durum göçmenler ile ilgili politika yapan kişi ve kurumların göçmen psikolojisini 

üzerine çalışmalar yapması ve zaten zor koşullar altında ve çeşitli nedenlere göçe zorlanmış bu 

insanların çocuklarının aile yanında veya değil özel rehabilitasyona tabi tutulmaları ve çocukların 

daima gözetim altında olmaları gerekmektedir. Buradaki gözetimden kastımız Foucault’nun 

kavramsallaştırması olan gözetim toplumu yaratmak değildir. Bu çocukları ve aileleri kendi 

kaderlerine bırakmamak için maddi desteğin yanında psikolojik desteğin de verilmesi meselesidir.  

Bu çalışmada ayrıca Afgan ve Suriyeli kadınların taleplerini ve beklentilerini karşılaştırma 

imkânı bulmanın yanı sıra bu iki göçmen ailenin yaşadıkları evleri ziyaretleri sırasında yaşam 

alanlarını gözlemleme fırsatı olmuştur.  Afganlalrın, Suriyelilere göre daha fazla şehre adapte 

oldukları söylenebilir. Afganlar genelde çekirdek aile olarak yaşamaktadırlar. Türkçe bilme ya da 

konuşma isteği Afganlarda daha fazladır. Ev ziyaretleri esnasında iyi derecede Türkçe konuşan 

Afganlı bir kadın hem iletişimde hem de Afganlı ailelere ulaşmamızda en büyük destekçimiz 

olmuştur. Afganlı kadınların eşleri genelde sanayide çalışmaktadır. Kereste fabrikasında, plastik 
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fabrikasında işçilik, kaynakçılık, balıkçılık, mobilyacılık başlıca çalışma alanlarıdır. Bunun yanında 

ayakkabı boyacılığı, yük taşıyıcılığı, garsonluk, hamallık, kaynakçılık, mobilyacılık gibi hizmet 

sektörlerinde çalışmaktadırlar. Bu işlerde çalışma izni olmadan çalışmaktadırlar. Afgan halkının 

ağırlıklı talebi oturma ve çalışma iznidir. Bunun yanında gıda yardımı ve eşya yardımı, çocuk bezi 

ve çocukları için okul yardımı istemektedirler. Afganların çoğunlukla Avrupa’ya gitmek 

istemedikleri tespit edilmiştir. Bunun en büyük nedeni ise Avrupa’da dinlerini özgürce 

yaşayamayacaklarını düşünmeleridir.  

Suriyelilerin ise, Afganlılara göre daha çekingen olduğu gözlenmiştir. Genellikle geniş aile 

olarak yaşamakta hatta bir evi birden fazla aile paylaşmaktadır. Birkaç aile bizleri evlerine kabul 

etmediği gibi kapı arkasından konuşmayı tercih etmiş ve görüşmeyi kabul etmemiştir. Alanda 

karşılaştığımız bu durumlar bize bu göçmenlerin ülkeye yasadışı yollarla girmiş olma ihtimalini ve 

bunun sonucunda yakalanma korkusu veya kendilerini bir şekilde kayıt altına aldırmama isteğinin 

olduğunu düşündürtmektedir. Suriyeli ailelerin Afganlı ailelere göre görece daha yoksul bir 

hayatlarının olduğu gözlemlenmiştir. En fazla ihtiyaçları gıda, yakacak, çocuk bezi gibi temel 

ihtiyaçlarda yoğunlaşmaktadır. Eşleri genellikle çalışmamakta ve çalışanlar ise hamallıkla 

hayatlarını sürdürmektedir. Afganlılar Trabzon’a genellikle ASAM tarafından yönlendirilirken 

Suriyelilerin Trabzon’u tercih etme nedeni akraba ve arkadaş tavsiyesi ile olmaktadır.  

Görüşmeler sırasında yapılan gözlemler neticesinde göçmenlerin yaşadıkları evlerin 

birbirine benzediği görülmektedir. Göçmen oldukları için Türkiye’deki alt gelir gruplarından da daha 

düşük gelire sahip olan göçmenlerin kaldıkları evlerde kirası genellikle 300-400 TL arasındadır. 

Çoğunlukla da bodrum katlarını kiralamaktadırlar. Oldukça nemli havası olan Trabzon`un rutubetli 

olan bu eski yapım evleri aileler için uygun koşullar sağlamamaktadır. Genellikle 1 odada yaşamakta 

ve ısınmayı sağlamak için oda kapısı battaniye ile örtülmektedir. Evdeki eşyaların genellikle 

komşulardan elde edildiği öğrenilmiştir. 

Göçmen kadınların %70'i ülkelerinde ki durum düzelse bile geri dönmek istememektedir. 

Özellikle Afgan kadınlar ülkelerinde ki durumun düzeleceğine dair inançlarını kaybetmişlerdir. 

Amaçları iş bulup Türkiye’de kalmak ya da yurt dışına akrabalarının yanına gitmektir. Uygun bir iş 

imkânı yaratıldığında ise Türkiye’de kalmayı düşünenlerin oranı %78`dir. Bu durum bize göçmenler 

için mutlak suretle kalıcı, süreklilik arz eden sosyal politikalar geliştirmenin zaruriyetini ortaya 

koymaktadır. Yasada, Suriyeli ve Afganlı göçmenlerin misafir olarak kabul edilmesi ve çalışma 

iznini sadece yasal yollarla gelen göçmenlere veriliyor olması, uzun yıllar yerel halk ile iç içe 

yaşamakta ve bir şekilde hayatlarını idame ettirmek zorunda olan göçmenlere kayıt dışı işçi olarak 

çalışmaktan başka çare bırakmamaktadır.  
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