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TÜRKİYE'DEN AVRUPA ÜLKELERİNE ZORUNLU GÖÇ EDEN
·KADINLAR ve YENİ YAŞAMLA~INDA SİYASETİN ROLÜ
Belkıs KÜMBETOGLU•

Figen KARAGÖZ ..
1980 sonras ın da Türk iye'den göç etmek zoru nda kalan ve çeş i tli Avrupa
'ülkelerinden s ı ğ ınm a talebinde bulunanlar içinde kadınlar az ım sanmayacak orandad ır .
Dünya genelinde de mülteci grupl ar içinde kadın ve çocukların hem say ı sa l olarak
çok he'm so runl arı , aç ı s ınd an farklı o ldukl a rı bilinmektedir.' Çoğunlukl a göç eden grup l a rın
yeni şart l ara ne· ölçüde adapte olab ilecek leri ; değişen sosyal ekonom ik rollerin, dil
güç lü klerin in, fiziksel güven li ğ in mekan sorun l a rının tartışma ve incelemelere konu o l ma s ı ,
bu gurupl arın s ı ğ ınm a so n ras ı yaşam l arında , sü reç içinde ne türden değ işme ve ge li şme l er
yaşad ıkl arı nın görece daha az il gi li literatü re yans ım as ı bu tebl.iği n konusunun oluşmasında
önemli biretken o lmu ştur.
Mülteciler içinde daha öze l bir grup olan siyasi mültecil erin sürgündek i yaşamları,
yeniden sosyal ve siyasa l hareketler içinde yer a lm a ları , siyasi projeleri ve yer l eştikleri
toplum la ilişkil er in i n in ce lenm es i "ünlü sürgü n le.r" söz konusu , o ldu ğunda yap ı im ı ş, fakat
s ıradan in sa nl ar ın s iyas i sürgün olarak yaşaml arı çok da faz la il gi çekmemişt ir. Kadınların
• Yrd.Doç.Dr. M.Ü. İ.İ.B.F. U lu s l araras ı İlişkiler Bölümü.
•• M.Ü. İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü .
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Kadın mültecilerin say ıl a rı bir çok ülke için kaba tahminleri aşamamakta , özellikle Afrik a,
Asya ve Merkezi Arn erika' da mülteci istatistikleri yaş ve cin siyet temeliıideki ayrı ml arı
içermemektedir. 1 Bununda ötes inde mülteci kadı nl ar erkek lerce say ım dışı tutu lm aktad ır.
1990 lı y ıll arda n sonra UNHCR'ın 16 sığ ınm a başvul·usu yap ıl an ülkede yaş ve cinsiyete
göre veri h az ırl anmas ı program sonras ı bu t.ip veri ler elde ed ilmi şt i r. S ı ğ ınm a başvurusu
yapanlar aras ında · cinsiy ete d aya lı bilgi çok nad ir olarak tutulmaktadır. Ö rn eğ in, Fı:ansa'da
199 1-1992 yıllarında s ı ğ ınm a başvuru sunda bulunanlar aras ında kadınlarını %33 dür.
(R.E.Bilsborrow ve H. Zlotnik, The Measurement of lnternational Migration of Women.
Data Sources and Methodological Jssues. 1994: 1- 17) Avrupa ü!kelerin e s ı ğınma
başvurusunda bulunanlar içinde kadınların oranı % 30 iken buna karşı lı k dünyadaki
mülteciler, içindeki oranı % 75 dir. M. Morokvasiç "i n and out of the labour Market,
lmmigrant and minority women in Europe" lnternation al semin ar on Emergin g Trends and
Major lssues in Migration and Ethnic Relations in Western and Eastern Europe. 5-8
November 1993 Un iv . of Warwick.
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surgun deki yaşam l arı ise nadiren araştırma l a ra konu olmuştur. Kadın l arın siyasete
katı 1ım ın ın çok düş ük düzeyde ol.duğu ülkem izde, siyasetle ilgileri ve aktiviteleri
hayatlarının çizg isini değiştirmiş siyasi mülteci kadı~ların bu alandaki deney iml erinn sonuç
ve etk ilerini tart ı ş ma gün demine getirmek bu tebliğin konusunu o lu şturacakt ır .
Bu ça lı şma, yak l aşık 20 seneye yak l aşan bir zaman dilim inde Türkiyeli kadınların
siyas i mü lteci olarak başl aya n yeni h ayat l arında siyasetin rolünü , değ i şen an lamını ,
Türk iye'ye ili şk in karar l arı ve gelecek düşüncelerini tart ı şmak amacındad ır . İngiltere'ye
siyas i mülteci olarak gitmiş bir bölümü vata nd aşl ık hakkı elde etm i ş bir bö lümü sınırsız
oturma h akk ı a lmı ş kad ınl ar l a görüş m e yoluyla elde edilen örnek olay lar veri temelini
oluşturacakt ır . Ayrıca Fransa ve A lm anya'da yaşayan mülteci guruplardan gözlemler ve
tan ıklıkl ar mülteci kadınların yeni ülkelerindeki yaşam l arına ait bilgileri o lu şturacakt ır.
öze llikl e kadın l ara ilişkin araşt ırm a l arda kalitatif yöntemin anlama ve
aç ı klama düzey lerinde clalıa yarar lı o l duğu temelinden hareket etmişt ir . Kad ınl arın
kend ilerin i ifade e di ş biçim lerinin aynen kor undu ğ u örnek olay lar kadın mülteci guruplar
için bir kesit s unmaktad ır . Görüşülen kadı n !ar daha çok 1980 sonras ın da göç eden !erden
scç ilıniş~ ir. Geçm i ş t e po li tik aktiv ist olma öze llik lerin e dikkat edi l miş, çoğun lukl a
ckonom ik amaç l a rı , daha iy i yaşa ma amaçla rını " m Ultec ilik" olgusu ardına gizleyen gruplar
2
ve 90 sonra s ı fark lı öze lli kler gösteren grupl'ar daha bu ça lı şmanın konu su dışında
Bu

ça lı şma

bırak ı im ı ş tır.

göç sü rec i s ı ğ ınma , başvuruları için gösterd ik leri nedenler s ı ğınma
talep lerine a l dık l a rı cevap lar erkek mültec il ere göre bazı ay ırde<;l i c i özell ik ler içermekted ir.
S ı ğ ınma ta leb inde bu lunan kadın l arın bir bölümü kendi kararları, doğrultusunda
ke ndil eri nin seçtik leri ülkelere ve ya lnı z olarak göç etmektedir. Bir bölümü , maruz
kalabi lecekleri . tehditler sosya l ve politik haklarının k ı s ı t l anabi l eceğ ini düşünerek genel
siyas i ortamdan u zak l aşmak amacı ile aiİelei· i ile birl ikte göç e tmi şlerdir. Bir başka grup ise
herhangi bir po li tik faa liyete katı lm am ı ş o l duğu halde ail e ve yak ınl arından kişi veya
k i ş il erin eği li m l eri ve faa liyetleri nedeni ile ülke değ i ştirmek zorunda kalmış l ardır.
Kadı nl ar ın

1989 sonras ı Türkiye ' li mülteciler göç sürec i, göç nede ni, göçü yaşayan kişi veya kişi l er,
sosya l s ını f ve etnik köken temelinde fark lılıkl a r gösterirler. 1989 dan sonra
nıliltec ilik başvurusunda bulunanl ar içinde ekonom ik neden lerle hareket eden lerin
bu lun duğu : Av rupa lilkeleri n de adeta birbirinin ayn ı sığın m a talebi di lekçe leri yazan kiş i ve
kuruluşla rın ortaya ç ı kışı bi linmektedir. İn g iltere ' den 1989 sonrası mültecilik ve geçici
kalını izni (Exceptional Leave tCı remain) olan grup l arın belirgin öze llik leri kırsal kökenli ,
daha az eğit imli İn gi lizce öğrenmekte daha az çaba harcayan akraba ve arkadaş çevre lerinin
iş l erinde genellikle tekstil atölyelerinde, restorantlarda, g ıda pazarlarında) çalışanl ar ·dan
o lu ş tu ğ u gözlem l e nnı i ş tir.

2
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Türkiye'de çeş itli siyas i grup ve partilerde akt if olarak ça lı şan kadııılar 1980'den
sonra Türkiye' den h ak l a rının ve yaşam ! a rının güvence a l t ınd a o lm ad ı ğ ını düşünerek göç ' e
kend ileri karar vermişler veya ail e k ara rl a rın a u y mu ş l ard ır . Burada kendisi daha aktif olan
ve i iti caya kara veren kadın ! a rın siyas i faa li ye t ve projelerini yen i yaşam l ar ıııd a hala ne
ölçüde etk in bir faktör o l duğunun ya nı s ı ra ai lesi ile göç eden lerin, ail e kararına uyanların
hayatlarında n as ıl etki li o ldu ğ u ay ırıınııı a da dikkat çek ilecektir.
Göçe karar verme. aç ı s ınd a n bu g rupl a rın ayırd edici po li tik akt ivi st özel li kleri
g rupl a rın s ı ğınma sonras ıııd ak i yaşaml a rınıd a etk il emekted ir. Bu çal ı şma da sürgünd eki
yaşamd a ne gibi faktör ler etki li o lmu ştur? . Türkiyeli mültec i gurupl ar içinde kadın l arı
belirli grupl ara ay ı rab ilm ek mümkündür'>, Tü rki ye ' den göç etm ek zoru nda ka lan kadıııların
göç sü rec inde göçe karar ve rişi kim gerçek l eşt irmi ştI ir gibi temel soru l arı n ya nınd a siyasi
mültec il ere yer l eşt ikle ri ülke ortam ı neler kazandırmı ştı r, yeni eğ iliml e ri n as ıldır, 2. kuşak
için bek lenti ve düşünceleri nelerdir, Türkiye'ye dönük planları ve gelecek ümitlerinin
içerik ve boyutlarını kapsayan soru lar soru lmu şt ur.
İlk gruptan kadınlar hayatlarının 80 so nras ı alacağı yönü kend i in siyatifleri ve
ili şk il e ri il e belirlemiş. geç mi şteki politik eğ iliml e ri nedeni ile Türkiye'de yaşama l a rı
g üçl eşe n kad ınl a rdır.

İ k in c i grup, kendi insiyatitlerinden çok, ail eleri veya yakınl arının a l d ı k l a rı kararları

izleyerek Türkiye'den

ay rıl a nl ardı r.

Üçüncü grup kendileri göç etmek istemesede bu sürece kendi kararlarına rağm en
dahil olup, geçm i şte herh angi bi r politik aktiv ite göstermem i ş o l a nl a rd ır .
• 1

Özel bir Grup: Kadın Siyasi Mülteciler
Göçmen ve mülteci kadınlara ili şk in incelemeler ge li ş m ekte olan ülkelerde bu
ülk eler s ınırl a rı aras ınd a yer değiştirmek zorund a kalan kadın ! a rın , ge li ş mi ş ü !ke lere göç
edenl ere göre çok daha faz la say ıd a o ldu ğ unu gösterm ekted ir.' (Marti n, 1992; UNHCR,
1993, 1995; Weiner, 1995) Ge li ş m ekte olan ülkelerin kıt kaynaklarının yeni ortak l arı olan
yoksu 1mülteci !rnd ın ! a rın en önemli sorun lan h ayat ın ac il gereksi nm elerini karşılayabilmek,
minimum fiziksel g üv e nli ğe kavuşmak, çoc ukl a rını yaşatab ilm ekt ir . Fizikse l kontma, ve
güvenlikten ge lir yaratmaya kadar bir çok farkl ı alanda baş gösteren sorun lar ancak
1980' lerd en bu yana yasa l bir çerçevede değe rl e ndirilm eye başlamıştır. "Kadın o lm a l a rı
nedeniyle zu lm e u ğraya n veya bu nedenl e in sanca olm ayan davranışlara maru z kalan dini ve
" Genel olarak 1980 den bu yana ge li şe n li !kelerin maruz kaldığı büy ük göç ler ek on om ik
nedenli göçlerin yanı s ıra , çok say ıd a mültec iy ide kapsamaktad ır. 1993 y ılı say ıl a rı ile her 10
mülteciden 9 u ge li şe n ülkelerdedi r. UN. Economic and socia l Co uncil - lntern ationa l
Migration and Development, No:69, 14 Haziran 1995.
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ge leneksel "kurallara uymadıklaı;ı için zulum g~rıne korkusu taşıyan, Irk, din , milliyet ve
öze l bir sosyal gruba ait olmaları nedeniyle veya siyasal düşünceleri nedeniyle zulme
u ğramaktan haklı nedenlerle ko.rkan kadınların mültecilik konumu talep edebilmelerinin
ge rekli olduğu kabul edilmiştir. 1984'te Avrupa Parlamentosu yukarıda sözü edilen
nedenlerle kadınların belirli bir sosyal gruba mensup olarak değerlendirilmeleri gerektiğini
belirtmiştir. (BMMYK, Mültecilerin Korunması. Yayına hazlrlayan UNHCR, 80, Ankara)
1951 Cenova söz leşmesi cinsiyet kavramından çok özel bir sosyal gruba ait olma kavram mı
kullanmıştır. l 990'da BMMYK. (UNCHR) Kadınlara Karşı Her Türli.l Ayrımcılığn
Önlenmesi sözleşmesinin ışığında cinsiyet temelli tehditler nedeni ile sığınma talebinde
bulunanlara karşı hi.lkünıetleri uyarın ıştır. (Martin, 1992)
Gelişmekte

mültecilerin önemli bir kısmını barındırmaktadır. Bu
genellikle kıt kaynaklara sahip bu ülkelerin
ekonomileri için bir yük oluşturmakta, uluslararası kuruluşlar bu yükün bir bölümünü çeşitli
proje ve program !arla pay !aşmaktadır.
g rupların

olan ülkeler

ihtiyaçlarının

kadın

karşılanması

Yardım

ve korumaya yönelik projeler gelişmekte olan ülkeler de uygulanmaya
fakat burada da kadın mültecilerin farklı sorunları olduğu gözden kaçmaktadır. 4
Korumanın ve yardımın niteliği, kadınların uygulamalı projelere ~atılımları, çocukların özel
so runları , mülteci kamplarının kadınlar için ne ölçüde güvenlikli olduğu, . sığınma
başv urul a rında ve s ınırlarda karşılaştıkları ci.nsel taciz ve tecavüzler, kadınların değişen
yasa l konumlarının getirdiği hak ve yükümlülüklerin bilgisine ulaşmalarındaki güçlüklerin
gö rünür hale getirilmesi için daha pozitif ve cinsiyet temelli yaklaşımlara ihtiyaç
du y ulmaktadır (Leascher & Monahan, 1990)
konmuştur

Ge li şmiş

ülkelere s ığınma başvurusunda bulunan kadınlar arasında çeşitli sosyal sınıf
kültürler den gelen siyasi mülteci kadınlar daha değişik sorunlarla yüzyüzedirler.
Baz ı temel sorunlar her grup için aynılık göstersede, ö·rneğin , mültecilik statüsünün elde
edili ş i , gerek li dokümanların yokluğu, mahkeme süreçleri gibi, siyasi mülteci kadınların
durumu biraz daha çeşitlilik göstermektedir. 5Geleneksel sosyal yapılardan kopup ge len
ve

fark lı

Kad ın mültecilerin uğradıkları fiziksel şiddet için bakınız G. Canıus-Iacques-"Refugee
Women , The Forgotten Majority" G. Leascher & L. Morıahan (Eds) Refugees and
lnternarional Relations, içinde Calerondan Press, 1990 Londra; S. Meznaric- "Gender as an
Etno-Marker", V.M. Moghadam ldentity, Politics, Women, içinde Westview Press, 1994.
9xfo rd. UNCHR-''Working writh Refugee Women". A Practical Guide, 1989-Cenova
, Morokvasic, Avrupa ülkelerine göçün büyük ölçüde yoksulluktan kaynaklandığı tezlerinin·
kadın mültecilerin s ığınma başvuruları açısından olumsuz etkisinden söz etmektedir.
Ekonomik kaynaklı olduğu düşünülen s ı ğ ınma taleplerinin reddinin cinsiyet temelli politik
s ı ğ ınma taleplerinin . de haklı politik nedenlerini ekonomik veya yoksulluk temelli olarak
değe rlendirilmesine yol açtığını belirtmektedir. M. Morokvasic - '·' in and out of the Labour
Market: Immigrant and minority women in Europe" lnternational Senıinar on Emerging
4
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için gelişmiş ülkelerin yarattığı problemler bir kültUr şokunu içerirken, siyasi
mültecilerin geçmişte herhangi bir politik aktiviteye katılmış olan lan yeni· kollektif projeler
yaratmayı, orijin ülke ile oluşan kopuklukları, kendilerini kabul eden ülkelerin yabancılara
karşı dost veya düşmanca atmosferinin oluşturduğu sorunları önceki birikimleri ile
değerlendirerek yaşamaktadırlar. Bu gruplar için daha önce bu ülkelere sığınmış eski
arkadaşları siyasi grup, dernek kültür evi gibi oluşumlarla sığınabilecek, yardım görebilecek
bir sosyal çevre yaratmaktadır. 6

kadınlar

Yerleşilen yeni ülkenin siyasi · ortamı, yabancılara karşı tavrı da değişik siyasi mülteci
gruplara göre farklılaşmaktadır. Örneğin Şili askeri rejiminden kaçarak iltica talebinde
bulunan Şili'li mültecilere karşı , İngiliz örgütlü kesimleri, sosyalist partiler, sendikalar
destekleyici bir atmosfer yaratm ışlardır.(Joly, 1992). Ayrıca yerleşilen ülkenin ekononı ik
koşulları, ekonomide durgunluk, işsizlik, h·ayat standardında ki düşmeler yabancılara karşı,
göçmen ve mültecilere karşı endişe ve kırgınlık hisleri ile belirginleşen olumsuz bir
atmosfer yaratmaktadır.

Uluslararası göçlerin çıkış ve varış noktalarının değiştiği l 9801er ve sonrası, yüzyılın
başında ve ortasında görülen göçlere göre göçü kabul eden ülkenin yeni gelenlere karşı
düzenlediği yasal engeller, bu ülkelerin kamuoyunda yaygınlık gösteren "yabancıyı
istememe" duyguları, artan işsizlik baskısı, ülkelerin değişen etnik kompozisyonları
güvenlik endişeleri gibi nedenlerle mülteciler için psikolojik engeller oluşmaktadır.
(Melshior, 1993). Bu bağlamda, kültürel uyum sadece mültecinin kendi çabası ile
oluşmamakta, yerleşilen yeni toplumun algıları, kabulü, sağladığı sosyal destekler ve

yardım !arla ve başedilmesi gereken kültürel, psikolojik, maddi engellerin yok edilmesi ile

mümkün olabilmektedir. Yabancı .bir kültüre alışmak, erkek mülteciler için içki ve kumar
bağımlılıkları, aile içi şiddet problemleri yaratabilirken, kadın mülteciler için sorunlarına
çıkış noktaları bulmak ancak uzun yıllardan sonra kısmen gerçekleşebilmektedir.
Kuzey Avrupa 1980 !erden sonra 10 milyona varan yabancıya yeni bir yerleşim yeri
(Tablo-!) (BM MYK, 1997) Bu yabancılar içinde zorunlu göçe maruz kalanların
7.669.000 kişidir. (Tablo 2)

olmuştur.
sayısı

Trends and Major lssues in Migration and Ethnic Relations in western and Eastern Europe.
5-8 Kasım 1993 Univ. ofWarwick.
6
Bu noktada değişik görüşler vardır: Mülteci derneklerinin, kuruluş veya
organizasyonlarının daha çok erkek üyeleri için iş, bilgi, barınma gibi konularda yardımcı
oldukları , kadın mültecilerin ise kendi oluşturdukları ilişkiler çerçevesinde sosyal bir destek
bulabildikleri ileri sürülmektedir.
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Tablo: 1 -Ülke ve Cinsiyete Göre, Avrupada Yabancı Nufus

1982
Toplam
3.714.2
4.666.9
891.2
546.5
405 .5
925.8

Ulke
Fransa
Alm anya
Belçika
Holanda
lsveç
lsv içre
ln gi ltere

Kadın

1.594.6
1.957.8
405.9
233.8
206 .0
418.2

1990
Toplam
3.607.6
: 5.241.8
904.5
695.4
483.7
1.000.3
1.875.0

Kadın

1.619.3
2.295.9
415.4
311. 1
237.5
483.7
985.0

Kaynak:Trends .111 İnternatı ona/ Mıgratıon. OECD. Paris. 1992.

Tablo: 2 - Bölgelere Göre,Zorunlu Göç edenler,Ülke İçi Yer
Ocgiştirenler

ve Geri Dönenler

Bö lge
AVRUPA
ASYA
AFR iKA
KUZEY AMERiKA
LATiN AMER iKA
OKYANUSYA
TOPLAM:
Kaynak:

Sayı

7.669.000
7.668.000
9. 145.400
1.335.000
21 1.900
53 .600
26. 103.200

UNCHR-Aıd to Rejiıgees.(Mültecilere Yardım)

UNHCR, 1997.

BMMYK' ya göre 1984-1988 dönemi içinde sığınma başvuru l arında kabul oranı
orta lama% 50 civarında iken ( 1985 de örneğin, Danimarka o/o 72, Fransa o/o 3 1, İngiltere%
17) 1990 da kabul oranı ülkelere göre farklılı. k göstererek düşmüştür. ( l 990'da, Fransa % 15,
Norveç% 3.2, İsviçre %3.5, Almanya% 5.3) (Jo ly, 1992: 3 !)
Türkiye En Fazla Mülteci Gönderen Ülke

Avrupa ülkelerine

sığınma başvurusunda bulunanların

içinde 111rkiye'nin yeri 1983

yılından başlayarak süreklilik gösterir bir biçimde ilk sıralardadır . Örneğin, 1983-84-85 -86
yıllarında

Türkiye, İran ve Sri Lanka'dan sonra 3. sırada yer alırken, 1987-88-89-90
1. ve 2. sıraya yükselmektedir.90'1ı yılların ortalarında da Türkiye hala önemli
sayıda mülteci gönderen ülkeler arasındadır.(UN, 1994:42-47) British Refugee Council
(İngi li z Mülteciler Derneğinin verdiği bilgilere göre 1986 ve 1996 dönemi içinde
Tilrkive 'den sıllınma hasvıırusıı ile İnQİltere've Qelenlerin tonlam sav ısı 1:'i164 kisiciir. 1980
yıl larında
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İç
li y ıll ara dair güvenilir istatistiki bilgi bulunmamaktadır. İngiliz Mülteciler Derneğinin
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cin siyet teme linde ay rı bir veri b ulunm amaktad ır. 1990 lı yı ll ara bakıldı ğ ında daha kesin
bilgiler bulmak mümkündür. 1990- 1995 dönemi içinde İngiltere 'ye s ı ğ ınm a başvuru sunda
e kabul, 35.700
bulunanların top l amı 194.850 k i ş i dir. 76.525 redde karşılık , 6250 mülteciliğ
toplamı 8630
n
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teci
mül
i
rkiye!
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ve
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sadece
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ılık
k i ş idi r. 1992- 1996 y ılı için 4595 redde karş
;5)
kalım hakkı verilm i ştir. (Bkz. Tablo-3,4

e birliktedir.
1 990' 1ı y ıll arda s ı ğ ınma müracatın da bulunan kadınların çoğu aileleri il
ailece
Londra'ya
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ı
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ge lebi lmey i başaranlar, daha sonrak i grup lardan bu an lamda fark lıdır. 1989
ailesinin
sonra
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ı
aşt
l
u
uca
son
çok önce erkeğin mültecilik başv uru sunda bulunup belli bir
kend isi sağınma
ge ld iği örnek ler çoktur. Ai leleri ile ge len kadınl ar ın yanı sıra, sadece
başvurusunda

bulunan !arda

vardı r .

SAYILARLA TÜRKİYE 'den İNGİLTERE 'ye ZORUNLU GÖÇ
Tablo: 3 - Sığınma Talebi ile
1986
86

1987
12 1

1988
33 7

ı 989
24 15

ı 990
159.0

Başvurunlar

ı 99 ı
21 1o

ı 992
1865

1986- 1996

ı 993
1480

Kaynak: ASYLUM STATISTICS, 1986- 1996. The

1994
2045

1995
1820

1996
1495

15364

Refiıgee Coıınc il.

Tablo: 4 - Ülke içi ve Hava Alanı Başvuruları 1992-1996
Ulke içi
Hava a l an ı Başvu rul arı
Top lam Başvuru l a r
695
1865
1992
655
1480
1993
595
2045
1994
745
1820
1995
825
1495
1996
35 15
8705
Toplam
Kaynak: ASYLUM STATISTİCS. 1986- 1996. The

Top l aqı

Rejiıgee Coııncil

Başvuru l arı

1165
830
1450
1075
670
5190
.
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Tablo: 5 - Kararlar
Toplam

1992
1993
1994
1995
1996
Toplam

S ı g ınına

Geçici

Stat il sil

Ka l ı ş

Alanlar

Alanlar

2640
1905
1145
995
1405
8090

460
340
90
50
55
995

1535
855
55
:ıs

20'
2500

Rcdd
edi len
lcr
ı'so
485
775
720
1000
4595

ÜçH ıı cii

Ülke

Şartl ı

rcdlcr

Bek leyenler

Başvunı l an

Reddedilen ler
90
110
80
150
310
740

32 70
2725
3545
4280
4280

405
115
150
40
20
730

Kaynak: ASYLUM STATISTICS, 1986- 1996.. The Refugee Council

Tablo:6 - İngiltere'ye En çok mülteci gönderen on ülke 1996

Ulke
Nijerya
Hindistan
Som ali
Pak istan
Türkiye
Önceki Sovyetler Bir l iği
Sri Lanka
Kenya
Onceki Yugos lavya
Ko lombiya

Başvuru say ı s ı

2.540
1.795
1.780
1.640
1.420
1.400
1.260
1. 170
1.030
1.005

Kaynak: ASYLUM STATIST!CS, 1986- 1996. The Refugee Council
Araştırmanın

Yöntemi:

Araştırmanın yöntem i kalitatiftir, çünkü bu yöntem le bir diğer kültürü veya külürel
grubu daha derin lemesine an lamak, açık uçlu sorularla cevap l ay ı c ıl arı n be lirli bir konudaki .
kendi tanım , an lam ve açı~ l ama l arın ı elde edebilmek, görece küçük örnek lerle çalı şabilmek
mümkün o l maktadır (Si lverman, 1993: 9-29). Ayrıca il k elden u l aş ıl abi l ecek verileri kendi
doğa l ortamlarında bu lmak, ince lenen konunu n kat ılı mc ıl arın an lam dünyasında ki yerini
gö rmek, daha esnek bir araşt ırma düzen in den yararlanmak, cevap l ayıcı l a r ın yaşamlarının
ayrıntıların ı ortaya koyabi l rtıek ve hepsinden önem li si "em ic" 7 bir analiz yapabilmek
fırsat l arı bu yöntemde daha kolay bu lunabi lmekted ir.

7

Emik analiz, incelenen grubun kavramsal çerçevesinden kon uy u değerlendirebilmeyi

olanaklı kı l maktadır.
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Bu çalışmada araştırmanın örneklerini .İngiltere-Londra'da yaşayan bu ülkeye 1980
. sonrasında, siyasi nedenlerle iltica edeh kadınlar oluşturmaktadır. Toplam 30 kadınla
gerçekleştirilen yüz . yüze görüşmelere cevaplayıcıların evlerinde gerçekleştirilmiştir,
yaklaşık 1 saat 30 dakika süren görüşmeler görüşme öncesi araştırmacı.ların hazırladığı bir
soru dizini temel alınarak sürdürülmüştür. Bu sorular ' zorunlu göçün taı'ihi , nedeni,
sürgündeki ilk yıllar güçlükler, destekler, eğitim, iş bilgileri (Hem Türkiye, hem
İngiltere ' de), siyasetin anlamı, hayatlarında geçmişte ve şimdiki rolü Türkiye'ye dönük
projeler, düşünceler, siyaşete katılım , Türkiye ve gelecek beklentileri gibi alanlarda
odaklandırılmıştır.

Araştırmanın alan çalışmaları yaz ayları boyunca devam etmiştir. Örneklemi
oluşturan

gruba görüşül~nlerden birinin

Göç

Sonrasında Kadın

diğerini tanıması şeklinde ulaşılmıştır.

Mülteciler

Ttirkiye'den göç eden mülteci kadınların yeni ülkedeki ilk yıllarını dolduran
kendilerinden önce gelmiş Türk gurupları ile oluşturdukları siyasi ilişkiler ve dostluk
ilişkileri olmuştur. Göç sonrasında hak ve kimlik mücadelesinde önemli yer tutan bu
ilişkiler Türk siyasi mülteci guruplarını kendi içine kapalı guruplar olarak bıraksa da,
sürgündeki yaşamın sosyal çerçevesini belirlemek açısından önemlidir. Böylece uluslararası
göçle gittikleri ülkenin ekonomik ve demografik yapısının yanı sıra siyasi yapısını da
etkilemektedirler. Siyasi mültecilerin talepleri sadece iş ve gelir ekseni etrafında
odaklanmamakta, farklı talepleri bu. ülkelerin kamusal alanlarına katılım istekleri,
vatandaşlık talepleri, insani haklar mücadeleleri ile gündemde kalmaktadırlar. Özellikle
şehir kökenli , eğitimli , daha önce çeşitli organizasyonlar, politik partiler, sendikalar içinde
yer almış olan siyasi mültecilerin yeni ülkede de benzer biçimlerde örgütlenmeleri üyelerin
mülteci kimliğine ilişkin mücadelelerinde etkin bir rol oynarken aynı zamanda orijin ülkeye
yönelik projelerin de canlı tutulmasına yardımcı olmaktadır.
J.Rex ( 1973) bu organizasyonların fonksiyonlarını sosyal izalasyonu azaltıcı , şahsi
problemlere çözüm üretici, mülteci gruplarının çıkarlarını koruyucu , ve ortak paylaşılan
anlam ve değerleri koruyucu olarak sınıflandırmaktadır. Bu organizasyonların mülteci
guruplar için anlamının üyelerinin göç nedenlerine, göç dönemine göre farklılıklar
taşıdığını, mültecilerin kendilerini kabul eden ülkelerden aldığı desteklerin farklı olduğunu ,
üye kompozisyonlarının yıllar içinde değiştiğini ve cinsiyete bağlı bakış açılarının grup
faaliyetlerini etkileyen bir faktör olduğu düşünülürse, her zaman ortak paylaşılan anlam ve
değerlerden söz edebilmek güçleşmektedir. Orijin ülkeye yönelik siyasi projelerin varlığı
veya yokluğu , politik eğilimlerin değişmesi bu organizasyonların niteliklerini önemli ölçüde
belirlemektedir. Bu organizasyonların bir çoğu yerel yönetimlerden destek alan ve bu
~esteği hedef gruplarına götürdükleri sosyal hizmetle devam ettiren kuruluşlardır . Bu
hizmetler; yerleşilen kültürün mültecilere açık olabilen fırsatlarını ve imkanları tanıtıcı
bilgilendirme, sohbet toplantıları , seminerler (çeşitli siyasi konuların tartışıldığı) sosyal
aktiviteler gibi değişik alanlarda olm.aktadır.
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Türkiyeli mülteci kadınlar için bu organizasyonlar özellikle mülteciliğin ilk
yıllarında yeni ülkeye giriş, iş bulma, ev bulma konularında gördükleri yardım nedeniyle
kendilerini borçlu hissettikleri örgütlenmelerdir. Yerel gruplaşmalar , kültür evleri, eğitim
dernekleri şeklinde ki bu kuruluşlar mülteci kimliğinin karmaşık bileşenleri oluşturan öğeler
birarada tutmaktadır. Türk gruplarını biraraya getiren bu organizasyonlar 1980 sonrası
mültecileri için hem yasal ve insani haklar için mücadele edilen, hem de Türkiye'ye yönelik
siyaset yapmanın , siyasetin sorgulanmasının mekanları , araçları olagelmiştir~ Kültüre]
uyumdan çok ayakta kalabilmenin, sosyal izolasyonun zorluklarını taşıyan orta sınıf
eğitimli, meslekli mülteci guruplar ilk yıllardan sonra içinde yaşadıkları toplumu tanımak'
anlamak, sund uğu fırsatlardan olabildiğince yararlanmak maddi birikim yapabilmek, yeni i;
imkanlarını araştırmak çabaları içinde olmuşlardır. Kişisel gelişim ve birikim çabalarının
sonrak i yıllarda özellikle ikinci kuşak için düşünüldüğü ileri sürülse de, Türkiye'de hem
ş
eğitim açısından hem mesleki olarak kendisini geliştirmemiş, bunu o yıllarda önemsememi
yılları
önündeki
artık
veya siyasi faaliyetleri nedeni ile fırsat · bulmamış siyasi göçmenin,
kendisi için değerlendirmek isteği ağır basmaktadır. Türkiyeli kadın mültecilerin bir
bölümünün 1980 li yılların sonlarında düzenli bir iş sahibi olduğu, kimi zaman işveren
konumuna geldiği, yanı sıra yardım derneklerinde, kültür evlerinde görev aldıkları, rehberlik
görülmektedir. Siyasi göçmenlik "siyasetten uzaklaşma", "solculuktan
yapt ıkları
vazgeçme", "kendi hayatına bakma" gibi yargılarla çoğu zaman kendisine hatırlatılsa da
eski anlamıyla "siyaset" kadın mültecilerin arasında bir kaç eski "yoldaşla" sürdürülen ilişki
an lamın a ge lmektedir. Yeni siyasi oluşumlar içinde yer ajanlar Türkiye'ye ilişkin siyasa]
yapma nın yeni anlamı ve hedefini oluşturmaya çalışanlarda vardır. (Türkiye'de ki partilerin
dış bürolarında görev alma gibi.) Kadın mültecilerin bir bölümü eski siyasi gruplarının
kendi talep lerini karşılamadığını, yeni bakış açılarına gerek duyulduğu düşüncesini
taşımakta ve siyasi faaliyetlerini kadın gruplarına yöneltmektedirler. Kadın grupları içinde
yer alanlar siyasi faaliyetlerini yerleşilen ülkede edinilen yeni birikim ve bilgiler ışığında
o1uştu rm aktad ı rl ar.
1980 !erde gelenlerin eğitim ve sınıf özelliklerine
bakıldığında yine daha sonraki guruplara göre farklılık gösterdiği görülmektedir. En azından
lise eğ itimine sahip. çoğunluğu üniversite diploması olan orta sınıf, Türkiye'de meslek
sah ibi bir gruptur. İngiltere 'de çok azı kendi mesleklerinde iş bulabilen bu gurup, daha çok
kaçak, az ge lirli işlerde çalışıp,bunun yan ısıra yeni ülkenin dilini öğrenmeye çalışmıştır. İlk
yıllardan sonra dil sorununu çözenlerin önemli bir kısmı mültecilerle ilgili ofislerde, yardım
dern ek lerinde ücretli olarak çalışmışlardır. Kadın mültecilerde aynı süreci yaşamışlardır,
fakat bakmakla yükümlü oldukları çocukları nedeniyle; bu süreç daha ağır ve yorucu
geçmiş , yaşanan gerginlikler, depresyonlar çoğu mülteci kadının aile yapısında değişiklikler
yaratmıştır. Sürgündeki ilk yıllarının ardından sonra boşananların , çocukların bakımını
üstlenen kadınların önemli bir bölümü hayatlarını sürdürebilmek için her türlü işi ·yapmış,
ayrıca ilk yıllarda (llk üç yılda) devletten kira ve geçim yardımı alarak yeniden başlangıçlar
yapmışlardır. (Bkz. Örnek olay 1 ).
İngiltere ' ye zorunlu göç le
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1980 so nra s ı Türk-Sol mültecilerin çoğu gibi kadınlarda bütün za manlarını sosyal
faa liyetler de dahil olm ak üz.ere kendi siyas i derneklerinde geç irmi ş l erd ir. Akşam l arı müzik,
tiyatro gibi faaliyetler, hafta son lan "eğ itim " semin erleri dü ze ıi l e nmi ş, bu sem in erl er kendi
siyas i düşünce l e ri doğrultus unda teori k ve pratik yak l aş ıml ar çerçeves inde yürütülmüştür.
Oldukça katı bir dis iplin a l tında üyelerine çeş i t li 'görev lerle siyasete çeken bu dernekler,
İn g ilizce öğrenmek isteyen lere kurslar, çocuklar için kreşler hazırlayarak ilk y ıll arın uyum
sorunlarının çözüm ün e ·yard ım ederken, aynı zamanda siyas i mültecilerin, politikaya
öze lli kle Türkiye'ye dönük po litikaya ilgilerini ayakta tutmaktadır. Bu noktada göçmenlere
ilişkin literatürde göçmen organ i zasyo nl arı ve' fonks i yo nl arına ilişkin iddia edilen bazı
noktal ara örneğin, sosya l izolasyonu kırına da ve öncek i sosya l ve kültürel dünyadan kopan
grup lar için yeni bir sosya l çevrenin o lu şturu lm ası nd aki anahtar rolü (Rex, 1973 ; Joly,
1996) gibi , ek lenecek yeni boyutlar ortaya ç ıkm aktad ır. 1980 li yıllarda say ıl arı az, üyeleri
oldukça faz la olan göçmen dernekleri Türk iyeli siyasi göçmenin siyasete tüm ilgisini ·
Türkiye 'ye yöne l tmiş siyaset hedef ve pratiğini Türkiye'de yaşan an politik altü st o lu şun
sonuç l arının tartışılmasına araç olmuştur. Böylece fiziki olarak Türkiye'dek i siyasetten
kopan bu grup lar yer l eşt ikl er i ülkenin de siyasetinden koparılmış , siyasete belki de bu ilk
y ı il arda o lu şan kopukluklarla başka anlamlar yük lemeye başlamışlardır. Bu değişimdeki bir
önem li faktör de Türk iye'de de siyasetin so l gurup lar için değ i şen an l amıdır. Siyasetin
yarattığı bezdirici güvensizlik, sosyal ve siyasa l ortamda durgunluk hem siyas i göçmen hem
Türkiye li aydın için fark lı bakışların o lu şmas ın a neden o lmu ştur. İlk yı ll arda yoğun bir
tempoda dernek ·faa liyetlerine katılan, yeni bir dili öğre nm eye çalışarak içinde yer a ldı k l arı
top lum da, örneğin, belediye, sağlık kuruluşları , oku llar gibi kurumlar arac ılı ğ ı ile Türk
gruplara hi zmet götürecek eleman lar olarak mülteciler, "community grup lar" aracı lı ğ ı il ~
küçük çapta da olsa iş im kanl arına kavuştuktan sonra görece rahat bir yaşam düzenine
kavuşmuşlardır. 1980 li yı ll arın bu grupl arı n üyeleri İn gi ltere'dek i ilk yı ll ardan sonra aıtık
dernekleri ile bağlarını yavaş yavaş gevşeten yaşamak için kendi çözüm lerini üretemeye
ça lı şan l ardır. Kadın mültecilerin çoğu da bu süreci · benzer olarak yaşam ı ş l ardır.
Türk iye'dek i siyas i hareketlerin içinde önemli ro lleri olan bu kadınlar, Londra'daki ilk
yı llarında da örgütlerin içinde oldukça aktif roller aldıktan sonra, süreç içerisinde' yıllarda
k i ş i sel ge li şme l eri için birşeyler öğrenmek, içinde bulundukları kü ltü re l ortamdan
bes lenmek i steği ile hareket etmiş l erd i r. (Bkz. Örn ek olay 2) Ayrıca geçm i şteki siyasi
düşü n ce ve in anç l arı nı ayn ı durumdaki erkek mültecilere göre daha çok sorgulam ı şlar,
kendilerine yeni mücadele a l anl arı aramışlard ır. Türkiye'ye ve Türk siyasetine daha gen i ş
bir açıdan bakabilmeyi öğrenirk en, yeni yaşamlarında biriktirdikleri yen i deneyim ve
bilgiler ı ş ı ğ ınd a yeni bir ülkede neler yapabileceklerini ve kendi yeteneklerini
keşfetmişlerdir. (Bkz. örnek olay 3) Sürgü nde 20 y ıl a yakın bir sü re geçiren kadın
mülteci ler, göçmen lerin çoğu gibi yeni ülkelerinden dostlar ve ilişkiler ge li ştirerek , yabancı
o ldukl arı bir toplumda geçın i şte ayn ı siyasi çizgiyi pay !aştıkları diğer kadın l ar l a da
ilişkilerini koruyarak bir dayanışma ağı yaratmaya ça lı şmışlardır. Öze lli kle yeni ge lenlerin
henüz bulundukları top lumu yeterince tanıyamamış olm aktan kaynaklanan yabancılık,
çaresizlik duygularını yard ım sever lik ve dostluk ili şki l eri temelinde gidermeye çal ı ştıkları
göz l em l e nmi ştir. Öze llikle işsizlik gibi zor durum !arda yakın dostlar Tü rk iye'de bırakı l an
aile bağları yerini tutmuştur.
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1980 Ii yılların "politik göçmeni" Aydınoğlu'nun da (1996) belirttiği gibi artık bu
. ~dla adlandırılması mümkün olmayacak kadar siyasetten uzaklaşmıştır. Burada yeni ülke
·'siyasetine uzaklığın rolü yanında Türkiye'deki siyasi gelişmelerinde rolü vardır. Uzunca bir
dönem apolitik bir toplumun durgunluğu, mültecilerin Türkiye'ye yönelik projelerine de
yansımıştır. Ayrıca, bulundukları kültür içinde dil öğrendikten, bir iş edindikten ve barınma
sorununu çözdükten sonra, sürgün yaşamının "geçici yabancıları" daha kalıcı · p,rojeler
ge liştirmeye örneğin, üniversiteye dev~ma, sanatla uğraşmaya, çocukları için kalıcı planlar
yapmaya başlamışlardır. Uzun yıllar yaşanacak yeni ülkede siyaset biraz da bu ülkeye
ilişkin olarak düşünülmektedir. İlk yıllardaki geçici kaçak işler sınırlı gelirler aşılmaya,
geçimi sağlamanın tek endişe olduğu yıllar geride bırakılmaya başladığı ölçüde, önceki
y ıllardaki siyasete bakış değişm-ekte, Türkiye daha geniş bir perspektiften değerlendirilmeye
çalışılmaktadır. "Türkiye kısa vadede büyük bir politik ve sosyal altüstlük yaşamadığı
takdirde, " dışarıdakilerin" kendilerini hala "politik göçmen" olarak adlandırmaya devam
etmeleri bir süre sonra artık mümkün olmayacak" (Aydınoğlu, 1996: 153) ifadesi ile bir eski
siyasi mültecinin de belirttiği gibi, "eski siyasiler" için, eskiye kıyasla politik kim tiklerin
değişen boyutları siyasete yaklaşımları etkilemiştir. Kollektif bir yıkımdan çok bireysel
kazanım ve çıkışlar siyasi mültecilerin ayırt edici yanlarını oluşturmuştur.
Bu yıllarda İngiltere'ye gelen gruplar artık kendilerini kabul eden ülkenin de
";zaklaşmışlardır. Mülteci dernek ve organizasyonları daha: çok "problem
yaratabilecek""1 "tehlikeli" şehirlerindeki "sosyal barışı" bozabilecek 1990 lı yıll;mn '.'politik
mülteci" teri ile ilgilenmektedir. 1980 li yılların mültecileri ülkelerinden kopmuş, başka
köklere tutunmak istemektedirler. Bireysel olarak gelişme, bir birikim yaratabilme isteği
yeni yaşamın dayanak noktalarıdır. "Eski siyasilerin" Türkiye ve gelecek konusundaki
düşünceleri bunu doğrular niteliktedir. Türkiye'ye temelli dönmek isteyen küçük bir azınlık
dışında, mültecilerin çoğu İngiltere ' de yaşayıp, Türkiye'ye sadece kısa aralıklarla gitmek
istemektedirler. Yerleştikleri ülke ile her düzeyde ilişkiler özellikle çocukları için önemlidir.
Çocukların eğitimi onların yeni ülkenin sunduğu imkanlardan yararlanmaları, bu ülkeye
adaptasyonları, eğitimdeki başarıları, çekilen sıkıntılı. ve güç yılların birer ödülü gibidir.
İkinci kuşağın başarılı olması 1989 'sonrası mülteci g,ruplarının çocuklarına göre daha az
sorunlu oluşu, annelerin bu yeni ülkede gösterdikleri çabalarla doğrudan ilintilidir. İkinci
kuşak anne ve babalarının tersine siyasetle çok az ilgilidir. Türk grupları ile ilişkileri
ebeveynlerinin arkadaşları sınırlı mülteci çocukları, daha çok yaşanılan kültürün kurumları
içinde bu kültürün üyeleri olarak sosyalleşm,ekte ve yaşamakta, Türkiye sınırlı bir biçimde
konuşabilmekte, gelecek planları bu ülkeye dönük oluşmakta, Türkiye tatillerde gidilen bir
uzak ülke olarak belleklerinde yer atmaktadır. İkinci kuşağın anlam dünyası bütünüyle
Batılı bir kültürün çerçevesi yaşam biçimi içinde gelişirken anne babalar· biraz "demode"
bulunmaktadır. Anneler içinse, çocukları kendilerinin çektikleri güçlükleri çekmeyecek
hayatlarını özgürce kurabilecekleri bir ortamda yaşayacakları için Türkiye biraz daha
uzaklaşılan bir ülkedir.
odağından

Mülteci kadınların Türkiye'deki siyasal birikimleri · ve İngiltere'deki yıllarda
yetenekler onlara dünyaya bakışın evrensel penceresini açmıştır. 20 yıla

kazandıkları

Prof.Dr.Kenan ERKURAL'a

yak l aşan

bir süre boyunca

223

bir kü ltürde yaşa n a n kültürleşme süreci, yeni değerler ve
Türkiye ye dönüş ve siyaset "esk i göçmen ler için a ıtık her an

yabancı

anla ml a ndırm a l ar ya ratmı ş,

çek ip gidilecek" bir yer

Armağa n

değildir.

SONUÇ

Genel olarak, mülteci kimliğinin örgü lerin i ge lin en kü ltür yaratm ı ş olsa da, önceki
göçmen ve mültecilerin kurduk l arı siyas i dernek ve kuruluşlar yaşa n an yen i deneyim ve
ili şk il erde bu kim li ği bütün leyen yeni öğe l e r katmışlardır. Zorunl u göç ile temas edilen yeni
kültürün fark lı etnik ve kültüre l yapısın ı taı1ınıak bu yap ıya uyabilmek, kişisel kaynakların
yanısıra bu türden organizasyo nl arın da yard ımı y l a o lm aktad ır. Fark lı kültürel değerlerle
donanın ı ş birey !erin yanyana ça lı şması, yaşa m as ı yeni davranış ve norm ! arın öğren i lm esi ile
birlikte kendilik değerinin korunmasını da gerek li kıldığından adaptasyon sürec i mültec iler
için uzun yı ll a r alab ilm ekted ir. (Carmon, 1996; Marc,use, 1996) Yeni top lu mda ilk yı ll ar
çoğun lukl a "community" grup lar arac ılı ğı ile yaşan m aktad ır.
Göç kararının al ınm asında ve uygulamasında önceki siyas i grubun belirleyici etk isi"
mülteci kadın l arın s ı klıkla vurgulad ı k l arı bir faktördür. Hiç bilinm eyen bir kültürde yaşamı
yeniden kurarken, sığınılan ülkenin sunduğu destek ve yardım, bu ülke gel i şmiş bir ülkede
olsa, yeterli o lm amaktadır. Mü lteci kadın l ar için önceki siyasi grubun var lı ğ ı , öze llikle ilk
yı ll arda , mülteci kim !i ğin i o lu şturan grup aidiyet i aç ı s ı ndan yaşamsa l önem taş ım ı ştır.
Zoru nlu olarak çeş itli yoksun luk ve kopukluklar yaşayan kad ınl ar duygusal ve sosya l
bağlarını yeniden bu grup lar için kurmuş l ar ve henü z kültürel aidiyet d u ymad ı k l arı yeni
ülkede psiko loj ik uyum sorun l arın ı bir ölçüde olsa bu grupl ara katılarak, yaratıl an arkad ı ş lık
ve dost luk o rta mınd a aşmaya ça lı şm ı ş l ard ır. Mülteci kadın kimliğinde siyaset esk i güç lü
yerini başka öge lerle bırakmıştır. Siyaset önem ini fark'lı bir anlamda korumaktadır;
Türkiye'ye ve Dünya'ya bakışın gen i ş l eye n , evrense ll eşen değerleri ile bütUnleşnıektedir.
Bu değ i şim içinde yer aldık l arı kü ltü rün "özgü r" ortamın ı n, Türkiye'dek i değ i şen siyasa l
hareketlerin, beklentilerin fark lıtaşınas ı paralelinde ortaya çıkmıştır. Siyasi mülteci kadınlar
yetişt irdikl e ri 2. kuşağında fark lı an lam ve değerlerle sosya ll eşt i klerini ,on l arın h ayat l ar ın da
siyasetin hiç yer a lm ayış ını izlemekdedirler.
yeri önem li boyutlarda değildir.
olan geri dönüş Türk iye li mülteci
bu yen i ülkede yaşam ekonomik
an lamda rahat, politik an lamda özgür ve kü ltü rel anl amda kozmopo littir.
Kendi yaşa ml ar ınd a Türkiye'ye dönük projelerin
Dönüş projeleri yok g ibidir. Her mülteci için nih ai çözüm
kadınlar için uzak bir hedefti r. Uzun y ıll arın geç irildi ğ i
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