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Bugün Türkiye, dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi 
olmasına rağmen diğer yerlerde sergilenen çirkinliklerin 

hiçbirinin yaşanmadığı bir ülkedir. Biz renginden, 
kültüründen önce insan olarak bakıyoruz. Karşınızdakini 

önce insan olarak gördüğünüzde ona insana yakışmayan bir 
davranış sergileme imkânı zaten olamaz. 

Recep Tayyip ERDOĞAN
AK Parti Genel Başkanı
Türkiye Cumhurbaşkanı
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Savaş ve kaos ortamında çoğu çocuk 
ve kadın olmak üzere bir milyondan 
fazla Suriyeli hayatını kaybetmiştir.
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2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş ve insani kriz 
sonucunda milyonlarca insan yerinden edilmiştir.

Yaklaşık 7 milyon Suriyeli, sığınacak güvenli bir ülke 
bulabilmek için Türkiye, Lübnan, Ürdün ve diğer ülkelere 
göç etmiş, sığınmışlardır. Bunun yanı sıra bir o kadar insan 
Suriye içerisinde bir iç göç yaşamak zorunda kalmıştır. 

Savaş ve kaos ortamında çoğu çocuk ve kadın olmak 
üzere bir milyondan fazla Suriyelinin hayatını kaybettiği 
uluslararası kuruluşlarca açıklanmıştır.

1 MİLYONDAN FAZLA 
SURİYELİ 
HAYATINI KAYBETMİŞ,
7 MİLYON SURİYELİ 
BAŞKA ÜLKELERE SIĞINMAK 
ZORUNDA KALMIŞTIR…



Hem Osmanlı Devleti döneminde hem de 
Cumhuriyet döneminde milliyet, din, mezhep ve 
ırk ayrımı yapılmaksızın topraklarımıza sığınanlara 

hoşgörüyle yaklaşılmıştır.
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Gerek Osmanlı Devleti döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde din ve ırk 
ayrımı yapılmaksızın, sığınmacılara hoşgörüyle yaklaşılmış ve açık kapı politikası 
izlenmiştir.

Cumhuriyet ve Osmanlı döneminde öne çıkan başlıca kitlesel ve bireysel 
sığınma hareketleri şunlardır:

• 1492 yılında on binlerce Yahudi’nin İspanya’dan gemilerle kurtarılarak 
Osmanlı İmparatorluğu topraklarına getirilmesi,

• 1709 yılında İsveç Kralı Şarl’ın beraberindeki yaklaşık 2 bin kişilik grupla 
birlikte Osmanlı İmparatorluğu’na sığınması,

• 1718 Pasarofça Antlaşması’nın ardından Macar Kralı II. Rakoczy Ferenc’in 
Osmanlı İmparatorluğu’na sığınması,

• 1830 Polonya İhtilali’nin liderlerinden bugünkü Polonezköy’ün kurucusu 
Prens Adam Czartorski’nin 1841 senesinde Osmanlı İmparatorluğu’na iltica 
etmesi,

• 1858 - 1864 yılları arasında Rus kaynaklarına göre yaklaşık 493 bin 
Müslüman Kafkas nüfusun Osmanlı’ya sığınması,

• 1864 senesinde Rus ordusundan kaçan yaklaşık 1 milyon Kafkas nüfusun 
Osmanlı İmparatorluğu topraklarına kabul edilerek, Balkanlar’a ve 
Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleştirilmesi, (Çerkez Sürgünü)

MEDENİYETİMİZ
HOŞGÖRÜ MEDENİYETİDİR...
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• 1917 Bolşevik İhtilali’nin ardından Vrangel’in yaklaşık 
135 bin kişiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
koruma talep etmesi,

• 1923-1945 yılları arasında Balkanlardan 800 bin kişi,

• 1933-1945 yılları arasında Almanya’dan 800 kişi,

• 1988 yılında Halepçe katliamından sonra Irak’tan 
51.542 kişi,

• 1989 yılında Bulgaristan’dan 345 bin kişi,

• 1991 yılında 1. Körfez Savaşından sonra Irak’tan 467 
bin 489 kişi,

• 1992-1998 yılları arasında Bosna’dan 20 bin kişi,

• 1999 yılında Kosova’da meydana gelen olaylar 
sonrasında 17 bin 746 kişi,

• 2001 yılında Makedonya’dan 10 bin 500 kişi,

• Türkiye’ye ilk Suriyeli göçü 2011 yılında başlamıştır. 
İç savaşın bitmemesi ve şiddetini arttırması sonucu 
3.5 milyondan fazla Suriyeli ülkemize sığınmıştır. 
Suriyeli sığınmacıların 200 bini geçici barınma 
merkezlerinde, geri kalan kısmı ise şehirlerimizde 
yaşamaktadır.



Göç meselesini insanlık için bir yük değil, insanlığımızı 
ispat edeceğimiz bir fırsat ve sınav olarak görmek 
gerekir. Milletimiz bu sınavı başarıyla vermektedir. 
Avrupa’nın mülteci krizindeki insan haklarına aykırı 
tavrını tarih de, insanlık da bir kara leke kaydediyor.
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Türkiye, Suriyeli göçü başladıktan sonra acilen 
sınırlarını açmış ve savaştan kaçan Suriyelileri 
kucaklamıştır. 2011 yılından itibaren açık kapı 
politikası, sığınmacıların temel ihtiyaçlarının 
karşılanması ve  geri göndermeme ilkelerine 
bağlı kalmıştır. Ülkemiz iç savaş mağdurlarının 
korunmasında tarihsel bir misyon üstlenmiştir. 
Bugün geçici koruma statüsü ile ülkemizde 
kalan Suriyelilerin sağlık ihtiyaçları 
giderilmekte, çocukların ilk ve orta öğretime 
devam etmesi ve temel  eğitimi alması 
sağlanmaktadır. 

Göç meselesini insanlık için büyük bir yük 
değil, insanlığımızı ispat edeceğimiz bir fırsat 
olarak görmek gerekir. Bu mesele sadece 
teknik bir mesele, siyasi bir mesele değildir, 
insanlığımızla ilgili bir meseledir.  Türkiye ve 
Milletimiz bu sınavı başarıyla vermektedir.  
Avrupa’nın mülteci krizindeki insan haklarına 
aykırı, insani olmayan, ikiyüzlü tavrını tarih de, 
insanlık da kaydediyor.

Suriyelilerin sağlık ihtiyaçları 
giderilmekte, çocukların ilk ve orta 
öğretime devam etmesi ve temel  
eğitimi alması sağlanmaktadır. 



Bugün Türkiye dünyanın en çok 
sığınmacı barındıran ülkesi olmasına 
rağmen diğer yerlerde sergilenen 
çirkinliklerin hiçbirinin yaşanmadığı bir 
ülkedir. Biz renginden kültüründen önce 
insan olarak bakıyoruz. Karşınızdakini 
önce insan olarak gördüğünüzde 
ona insana yakışmayan bir davranış 
sergileme imkânı zaten olamaz.  

Avrupalı kimi bakanlar sığınmacıları 
kastederek hepsini denize dökmek 
lazım, boğulsalar da umurumuzda 
değil diyebiliyorlarsa orada insanlık 
ölmüş demektir. Akdeniz’de, 
Ege’de, Avrupa’ya giden kırık dökük 
teknelerdeki insanları kurtarmak 
için gemi göndermek yerine savaş 
helikopteri göndermeyi teklif eden 
yazarlar Avrupa’da revaçtaysa durum 
vahim demektir. Avrupa’nın kendini 
sorgulama vakti gelmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

BİZ ÖNCE “İNSAN” OLARAK 
BAKIYORUZ

çirkinliklerin hiçbirinin yaşanmadığı bir 
ülkedir. Biz renginden kültüründen önce 

SIĞINMA HAKKI
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İSPANYA YAHUDİLERİ KOVDUĞUNDA
ECDADIMIZ KAPILARINI AÇTI...
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Siz bakmayın bugün Avrupa’nın, Amerika’nın göçmenleri 
dışladığına, bu coğrafyaların hepsi de göçmenler tarafından 
meydana getirilmiştir. Çok büyük acılar, utançlar da vardır. Bizim 
böyle bir yüz karamız asla yoktur. Bizim için zulümden kaçarak 
hayatlarını ve onurlarını kurtarmak için Türkiye’ye gelen herkes öz 
kardeşimizle aynı mesafededir, hükümdedir. 

Esasen tarihin her döneminde zulümden kaçan herkes için bu 
coğrafya bir sığınak, güvenli bir çatı olmuştur. İspanya’dan sürülen 
Yahudilerin istikametleri burası olmuştur. İspanya’da Yahudileri 
kovulduklarında bizim ecdadımız onlara kapılarını açmışlardır. 
Polonyalı muhalifler gidecekleri yer bulamadıklarında İstanbul’un 
yanı başında onlara yer göstermişizdir. Kafkasya’da dinleri, kültürleri, 
inançları ne olursa olsun, zulme uğrayan herkese bu topraklar 
kucağını açmıştır. Balkanlar’dan Türkistan’a kadar başı dara düşen 
her kardeşimizin bu topraklar vatanları, yurtları olmuştur.

Bugün de Suriye’den, Irak’tan, başka yerlerden kardeşlerimiz 
başları sıkıştığında hemen Anadolu’ya yönelmişlerdir. Doğru da 
yapmışlardır. Kardeş bu zamanda kardeştir. İyi günde dost çok olur, 
önemli olan kötü günde dost olmaktır.

Recep Tayyip ERDOĞAN



BİZLER DE
ENSAR OLDUK...
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13

Suriyeli kardeşlerimiz muhacir oldular. Mecburiyet içerisinde 
yurtlarını terk ettiler. Bizler de ensar olduk ve imkânlarımızı seferber 
ettik. Kim ne derse desin sizler bize asla yük değilsiniz. 

Bizim medeniyetimizde, kültürümüzde, geleneklerimizde misafir 
berekettir, misafir şereftir. Siz hem bize ensar olma vasfını 
bahşettiniz, hem de evimizi bereketlendirdiniz… 

Biz ensar bilincine sahip bir milletiz. Ülkemize gelen her kardeşimizi 
muhacir olarak görür, muhabbetle karşılarız. Onlara evimizi açar, 
ekmeğimizi bölüşürüz…

Biz bu meseleye insani, vicdanı, ahlaki ve İslami bir vazife olarak 
bakıyor, çalışmalarımızı o şekilde yürütüyoruz. Ben halkıma şöyle 
sesleniyorum: ‘Gelenlerin hepsi muhacirdir, biz ise ensar olmaya 
devam edeceğiz’ diyorum. Çünkü bu varil bombalarından kaçan 
Suriyeli muhacirlere bir ensar gerekiyordu, işte bu görev de 
hamdolsun bize düştü. Biz de bunu yapıyoruz.

Recep Tayyip ERDOĞAN



Bizim ülke olarak resmi sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız 
başkadır. Gönül sınırlarımızın hududu bizim kardeş olarak 
gördüğümüz, bizi kardeş olarak gören herkesin yaşadığı yerleri 
içine alır. Dolayısıyla Suriye’den gelen kardeşlerime diyorum ki 
biz sizi kardeşimiz olarak görüyoruz, siz de bizi kardeşiniz olarak 
görüyorsanız, vatanınızdan uzak değilsiniz; sadece evinizden, 
toprağınızdan uzaksınız. Türkiye sizin de vatanınızdır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

RESMİ SINIRLARIMIZ BAŞKA,
GÖNÜL SINIRLARIMIZ BAŞKADIR...
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Suriyelilerin hayata tutunma sürecinde Avrupa’nın kapılarını kapattığına tanık 
olduk. Oysa Avrupa’nın yazdığı, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne 
İlişkin BM Sözleşmesi (Cenevre Sözleşmesi) kapıların sığınmacılara koşulsuz 
açılması talimatını içeriyor. Avrupa yazdığı sözleşmeyi artık okumuyor, 
uygulamıyor. Hatta daha da ileri giderek sınırlarına dikenli ve jiletli teller çekiyor. 
Kapılar kapatılınca, ölümler, dramlar ortaya çıkıyor. IOM verilerine göre, son 4 
yılda yaklaşık 20 bin sığınmacı Akdeniz’de hayatını kaybetti. Akdeniz bugün 
dünyanın en büyük mezarlığı... Adeta yüzen tabutların olduğu bir deniz...

Avrupa’da sığınmacıların değerli eşyalarına el konulmakta, sınırlara tel örgüler 
çekilmekte, hem devletlerin hem de toplumun kabulü noktasında göçmen 
karşıtlığı fikirler her geçen gün yükselmektedir. Göçmenleri Akdeniz’de 
kurtarmayalım, gelenleri gerekirse öldürelim gibi turbo radikal fikirler toplumsal 
kabul bulmaktadır. 

Avrupa’da, yabancı düşmanı partilerin oylarının yükselmesi karşısında 
merkez sağ ve sol partiler, karşı argümanlar üretmek yerine, sınır 
kontrollerini arttırmaya çalışıyorlar, mültecilerin Akdeniz’de ölmelerinden 
rahatsız olmuyorlar ve hatta politik kaygılar nedeniyle aşırı sağ söylemleri 
sahipleniyorlar. Daha çok uyum, insani politikalar, külfet paylaşımı, yeniden 
yerleştirme, mülteci hakları gibi değerleri sahiplenmesi gereken Avrupa fikriyatı 
da, ırkçı popülizmin ağır çarkları altında ezilip gidiyor. Çözüm için insani 
değerlere sahip çıkılamadığından her yeni gelen mülteci ve göç dalgası Avrupa 
idealini aşındırırken, ırkçı ve popülist partilerin önünü açıyor. Güçlenen aşırı sağ 
fikirler, Avrupa’yı her zaman savunduğu değerlere sırt çevirmeye itiyor, Avrupa 
adeta dejavu yaşıyor.

İNSANLIĞIN ÖLDÜĞÜ AVRUPA...
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Vicdanların kirlendiği dünyada balıklar yerine artık 
bebekler kıyıya vuruyor. En küçük balık ölümünde dünyayı 
ayağa kaldıran sivil toplumdan, Uluslararası örgütlerden, 
insan hakları için oluşturulan uluslararası inisiyatiflerden 
ses çıkmıyor. 

İnsani dramları bitirmek için, çareler üretmek üzere 
kurulan uluslararası kuruluşlar bugünlerde ölen 
sığınmacıları sayan, istatistik tutan, işlevsiz birer kuruluş 
haline gelmiştir. 

NATO savaş gemileri kaynak ülkelerdeki savaşı durdurmak 
yerine, insanların bombalar altından kaçmasına engel 
olmak için Akdeniz’de nöbet tutuyor. İnisiyatifler de, 
uluslararası kurumlar da insanın ve insanlığın ölümüne 
engel olamıyor.

ESKİDEN DENİZLER KİRLENİR
BALIKLAR KIYIYA VURURDU
ŞİMDİ VİCDANLAR KİRLENİYOR
AYLAN BEBEKLER KIYIYA 
VURUYOR...

SIĞINMA HAKKI
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Bilinmelidir ki, savaş ve diğer zorlayıcı nedenlerle 
ülkelerini terk etmek zorunda kalan başta Suriyeliler 
olmak üzere bütün sığınmacılar, dünyadaki sığınmacı 

sorununun kaynağı değil mağdurudurlar.
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Çağımız dünyasında yoğun bir göç hareketi yaşamaktadır. 
BM verilerine göre savaşlar ve çatışmalar nedeniyle göç 
etmek zorunda kalmış 60 milyon insan vardır. Sığınmacılar, 
mülteciler ile ilgili hususlar 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki 
Statüsüne İlişkin BM Sözleşmesi (Cenevre Sözleşmesi) 
ile düzenlenmektedir. Uluslararası Mülteci Hukukunun 
ve Avrupa İltica Hukukunun temelini oluşturan Cenevre 
Sözleşmesi’nde, AB’ye üye ülkerin hepsinin imzası 
bulunmaktadır.

Yaklaşık 150 ülkenin imzası olan mültecilerin hukuki 
statüsünü düzenleyen Cenevre Sözleşmesi’ne göre; 
bireyin ırkı, dini, milliyeti, grubu veya siyasi düşüncesi 
nedeniyle zulüm görmesi veya görme korkusu 
yaşamasından dolayı ülkesini terk etmesi durumunda 
antlaşmaya taraf ülkelere sığınma hakkı vardır. Bu hak 
Cenevre Sözleşmesi yanında İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nde de açıkça ifade edilmiştir. 

Beyanname’nin 14. Maddesi şöyle emreder: Herkes zulüm 
karşısında başka ülkelere sığınma talebinde bulunma ve 
sığınma olanağından yararlanma hakkına sahiptir. Çünkü 
sığınma hakkı, yaşam hakkı ile doğrudan bağlantılıdır. 
Çünkü sığınma hakkı temel bir insan hakkıdır. 

SIĞINMA HAKKI
TEMEL BİR İNSAN HAKKIDIR...
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Medeniyetimiz, kendisine ihtiyaç duyan insanlara el 
uzatmaktan hiçbir zaman geri durmamıştır. Türkiye, bugün 
de ölümden kaçan, yerinden edilmiş Suriyeliler konusunda 
önemli bir süreci başarı ile yürütmektedir. Üç buçuk 
milyondan fazla masumu, sığınmacıyı misafir eden bir 
milletin ferdi olmak büyük bir gururdur.

İnsanlık açısından önemli bir başarıya imza atan 
milletimize, hükümetimize, kurum ve kuruluş yetkililerine, 
katkı sunan uluslararası kuruluşlara, sivil toplum 
kuruluşlarına teşekkür ederiz.

MİLLETİMİZİN BAŞARISI...



22



SIĞINMA HAKKI

23

Sığınma hakkı, yaşam hakkı ile doğrudan bağlantılıdır. 

Sığınma hakkı temel bir insan hakkıdır. 

1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin BM 
Sözleşmesinde (Cenevre Sözleşmesinde) ve İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14. maddesinde açık 
düzenlenmiştir:

Herkes zulüm karşısında başka ülkelere 
sığınma talebinde bulunma ve sığınma 

olanağından yararlanma hakkına sahiptir.
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Suriyeli sığınmacılarla ilgili kamuoyunda paylaşılan yanlış 
bilgiler ve bu yanlışların doğruları aşağıda sunulmuştur:

Yanlış Bilgi: Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız giriyor

Doğru Bilgi: Suriyeli öğrenciler için özel bir düzenleme yok.
Suriyeli öğrenciler, diğer yabancı uyruklu öğrenciler gibi 
aynı statüye sahipler ve  aynı süreçlerden geçiyorlar. Suriyeli 
öğrenciler de, diğer yabancı uyruklu öğrenciler gibi, Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Sınavında başarılı olmadan veya yatay geçişin 
gereklerini sağlamadan üniversitelere giremezler. Türkiye’de 
yaklaşık 120 bin yabancı öğrenci bulunmaktadır ve Yabancı 
öğrenciler Türk öğrencilere ait kontenjanları kullanmamaktadır.

Yanlış Bilgi: TOKİ tarafından yapılan sosyal konutlar Suriyelilere 
bedava veriliyor

Doğru Bilgi: TOKİ’den sosyal konut alabilmenin ilk şartı Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Suriyeliler Türk vatandaşı 
olmadıkları için TOKİ’den bedava değil parayla bile sosyal konut 
alamazlar, hak sahibi olamazlar.

AK PARTİ İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI
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Yanlış Bilgi: Suriyeli öğrencilerin “tamamına” devlet bütçesinden 
karşılıksız burs veriliyor.

Doğru Bilgi: Sadece Yurt Dışı Türkler Başkanlığına “Türkiye 
Bursları” üzerinden başvuru yapan ve başarı başta olmak üzere 
belirli kriterleri karşılayanlar burs alabiliyorlar. Diğer ülkelerden 
gelen öğrencilerde olduğu gibi kriterleri karşılayan sınırlı sayıdaki 
Suriyeli öğrenciye burs verilmektedir.

Yanlış Bilgi: Suriyeliler araçları için MTV ödemiyor

Doğru Bilgi: Türkiye’den araç satın alan veya kendi aracını 
Türkiye’ye getiren Suriyeliler kayıt yaptırarak Türkiye’den plaka 
almak zorundadırlar. Ayrıca bu araçları için motorlu taşıtlar 
vergisi ödemektedirler.  Araçlarının sigorta ve fenni muayene 
gibi işlemleri yaptırmakla yükümlüdürler. Suriyelilerin araçları için 
herhangi bir muafiyet yoktur.

Yanlış Bilgi: Suriyeliler seçimlerde oy kullanıyor

Doğru Bilgi: Türkiye’de yapılan seçimlerde ve halk oylamalarında 
oy kullanabilmek için ilk şart Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı 
olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmayanlar seçimlerde 
asla oy kullanamaz. Hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanma 
hakkı yoktur.

SIĞINMA HAKKI
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Yanlış Bilgi: Suriyelilere maaş bağlanıyor

Doğru Bilgi: Suriyelilere maaş bağlanılması söz konusu 
değildir. Belli şartları taşıyan tüm sığınmacılara AB katkısı ile 
finanse edilen bütçeden aylık 120 TL temel yaşamsal ve insani 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım yapılmaktadır.  Bakıma 
muhtaç engelli, yetim, öksüz çocuğun bulunan veya kadınlar 
tarafından geçimi sağlanan (çalışma çağında erkek olmayan)  
aileler bu yardımdan yararlandırılmaktadır.  Kasım 2016’da 
başlayan sosyal uyum yardımı ile temel insani ve yaşamsal 
ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir.

Yanlış Bilgi: Suriyelilerin suça karışma oranları çok yüksek

Doğru Bilgi: Sığınmacıların suça eğilimli oldukları ve suç 
oranlarını artıracak biçimde adli olaylara karıştıkları iddiasının 
büyük oranda temelsiz olduğu istatistiklerden anlaşılmaktadır.  
Suriyelilerin Türkiye’de işlenen toplam suçlara oranı Türkiye’deki 
toplam nüfusları göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz genel 
suçlarına göre oldukça azdır. Suriyelilerin karıştıkları olayların 
Türkiye’deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017 arasında 
yıllık ortalama %1,32’dir. Bu olayların önemli bir kısmı kendi 
aralarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan olaylardır.

AK PARTİ İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI
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Yanlış Bilgi: 3, 5 milyon Suriyeliye vatandaşlık veriliyor. 5 yıl kalan 
Suriyeliler vatandaş olacak. 

Doğru Bilgi: Suriyelilerin statüsü geçici koruma statüsüdür. 
Geçici Koruma statüsü ile geçirilen süre vatandaşlığa başvuru 
için bir hak doğurmamaktadır. Türkiye’de geçici koruma 
statüsünde bulunan bir Suriyeli on yıl Türkiye’de bulunsa da 
vatandaşlığa başvuru hakkı kazanamamaktadır.

Suriyelilerin Türk vatandaşlığına geçebilmesi için kanunlarımızda 
öngörülen usul “istisnai vatandaşlık” yoludur. Bu usule göre, 
Türkiye’ye sanayi tesisi getiren veya bilimsel, ekonomik, 
kültürel, sosyal ve sportif anlamda ülkeye katkı sağlayan 
veya katkı sağlayacağı düşünülen kişilerin süre, ikamet vb. 
şartlar aranmaksızın doğrudan Türk vatandaşlığına alınması 
mümkündür. Bu yöntemle ekonomik, akademik ve mesleki 
potansiyelin başka coğrafyalara doğru akmasını durdurarak, 
ülkemizde kalmasını ve katma değer oluşturmasını sağlamak ve 
bir neslin kaybolup gitmesine izin vermemek adına son 7 yılda 
yaklaşık 50 bin Suriyelinin vatandaşlığa geçişi gerçekleştirilmiştir. 
50 bin Suriyelinin de, yaklaşık 10 bin kadarı bir Türk anne ve/
veya babadan olduğu için veya evlenme yoluyla vatandaşlık 
almıştır. Geçici koruma altında ülkemizde bulunan 3.5 milyon 
Suriyelinin vatandaşlığa alınması gibi bir durum söz konusu 
değildir. Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin %1,5’inin vatandaşlık 
aldığı ortada iken, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin çok önemli 
bir kısmına vatandaşlık verildiği haberleri, şehir efsanesi olmanın 
ötesine geçmemektedir. 

SIĞINMA HAKKI
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Sığınmacılarla, Geçici Koruma Statüsü ile yaşayan Suriyelilerle 
ilgili hemen hemen her gün sosyal medyada, televizyonlarda 
ve gazetelerde asılsız haberler çıkmakta, yanlış beyanatlar 

verilmektedir. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için yanlış bilgilere 
dayalı önyargılarla olumsuz bir toplum psikolojisinin oluşturulmaya 

çalışıldığını maalesef zaman zaman görmekteyiz. 

Yanlı ve yanlış açıklamaların nefretin ve ayrımcılığın dışavurumu 
olduğu aşikârdır. Ayrımcılık ve nefret içeren dil, medeniyetimizden 

haberi olmayanların, insanlıktan ve merhametten nasibi 
bulunmayanların kullandığı bir dildir. Ayrımcı dil, nefret dili 

medeniyetimize yakışmaz. Bize yakışan sevgi dilidir. Zira sığınma 
ve göç insanlık için bir yük değildir. Aksine insanlığımızı ispat 

edeceğimiz bir fırsattır. Oluşturmaya çalıştıkları olumsuz göç ve 
göçmen algısıyla oy devşirilebileceğini zanneden muhalif siyasi 

aktörler, Anadolu’yu anlayamayıp kendi kültürüne yabancı olanlardır. 

Sığınmacı ve yabancı düşmanlığını alevlendirmeye yönelik dili 
konuşan, o dilden medet umanlar, ensarı, muhaciri anlamayan, 

merhamet ile, hoşgörü ile, misafirperverlik ile, insanı yaşat anlayışıyla 
bezenmiş medeniyetimizi idrak edemeyenlerdir...

Sığınma hakkı yaşam hakkı ile doğrudan 
bağlantılıdır ve bir insan hakkıdır…

BİZE SEVGİ DİLİ YAKIŞIR...




