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Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi'nin yürütücülüğünü yaptığı ve Göç İdaresi
Başkanlığı'nın paydaşı olduğu "Gençliğin Gözüyle Uyum ve
Dayanışmanın Kodları" Erasmus+ projesi  gençlerin
sorunlarını demokratik değerler çerçevesinde çözmeyi
hedefleyen bir gençlik katılımı projesidir.  Proje, Avrupa Birliği,
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından  01.01.2021 - 31.12.2021
tarihleri arasında bir yıl süreyle desteklenmektedir. 

Projede aktiviteleri kapsamında göçmen ve yerel gençler
çeşitli çalıştaylar, seminerler, toplantılar ve etkinliklerle bir
araya gelerek Uyum ve Dayanışma Politika Vizyon Belgesi
hazırladılar. Gençler, hazırladıkları bu raporu Ankara'da
düzenlenen zirve ile birlikte  doğrudan karar alıcılara sunup
müzakereye açarak politika reformlarına destek oldular. 
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Gençlik, 
Uyum ve

Dayanışma
Dünya zor zamanlardan geçiyor. Şiddet, terör, savaş ve iç karışıklıklar nedeniyle 
 milyonlarca insan zorla yerinden, yurdundan ediliyor. Yüzbinlerce kadın-erkek sınırları,
duvarları, denizleri aşarken can veriyor. İnsanlık onurunun geldiği durumu gözler önüne
seren Aylan bebeğin sahile vurmuş küçük bedeni ruhumuzu acıtmaya devam ediyor.
Bugün dünyada 80 milyondan fazla insan, doğduğu, büyüdüğü, kimliğini oluşturduğu
vatanını terk etmek ve dillerini, sembollerini, kültürlerini bilmediği toplumların içerisinde
gözünü açmak zorunda kalmakta. Gerek ülkelerinin içerisinde gerek sınır ötesine yönelik
gerçekleştirilen bu zorunlu göç, onu tecrübe edenlerin iç dünyalarında da telafisi güç
travmalara yol açmakta ve kimliklerine hasar vermekte. İnsanlık, savaş ve şiddet
ortamından çıkan, yakınlarından ayrılmış, aile ve arkadaş fertlerinden ölümler ve kayıplar
yaşanmış göçmenleri haberlerde izlemekle yetinir hale gelmiş durumda. Ünlü sosyolog
Zygmunt Bauman'ın da ifade ettiği gibi "Bu küreselleşen dünyada küresel bir kayıtsızlığa
düşmüş durumdayız. Başkalarının acı çekmesine alışık hale geldik: Beni etkilemiyor, beni
ilgi lendirmez, benim işim değil!" Zorunlu göçe ve beraberinde gelen sıkıntılar gibi küresel
insani sorunlara maalesef küresel bir kayıtsızlık hali ile cevap verilmeye devam
edilmektedir.

Bir göçmenin zorla da olsa göç etmeye karar vermesinden, göç yolculuğuna, yeni
yerleşim yerine varmasından oradaki uyum süreçlerine kadar birçok sıkıntı  yerinden
edilen bireyi takip eder. Bu süreçlerin zorunlu göçü  tecrübe eden birey açısından belki de
en zorlusu yeni bir hayat kurarak güçlü bir ümitle hayata sarılmaktır. Bunun yanında hem
sığınmacılar ve hem de onları kabul eden toplumlar göçün yapısında olan kaçınılmaz bir
karşılaşma yaşamaktadır. Bu karşılaşmada çeşitli uyum ve çatışma alanları ortaya
çıkmaktadır. Önemli olan bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesidir. Böylelikle bir kriz
olarak görülen bu göç süreci bir zenginliğe dönüşebilir. İnsanoğlunun sebep olduğu bu
krize yine insanoğlunun çözüm üretmesi gerekmekte. 

Bir şeyler yapabiliriz. Evet belki bugün şiddeti, savaşı ve güvenlik sorunlarını
sonlandıramayız ama yapabileceğimiz çok önemli bir şey var!
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İnsanlık onuruna layık bir geleceği "uyum ve dayanışma" ile birlikte isteyebiliriz. Hepimiz
bu kırılgan ve hatta kırılmış dünyamızda daha iyi bir gelecek için harekete geçebiliriz ve
üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapabiliriz. İşte "Gençliğin Gözüyle Uyum ve
Dayanışmanın Kodları" isimli Erasmus+ Gençlik Katılımı Projemiz bu anlamda gençlerin
toplumsal olaylara ve sorunlara sessiz kalmadığını göstermektedir.  Proje kapsamında
göçmen ve yerel gençler aktif katılım ile yaygın öğrenme temelli yerel ve ulusal faaliyetler
yürüttüler. Böylelikle projemiz, karar alıcılarla diyaloğu sağlaması, geleceğimizi
ilgilendiren bazı konuların tartışılmaya açılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, yeni
arkadaşlıkların kurulması, hepimizin istediği bir gelecek ümidi üzerine konuşmaya zemin
sağlaması açısından bizlere önemli bir fırsat sunmaktadır. 

Son olarak bu projenin gerçekleşebilmesi için çokça emek harcandı. Bu vesileyle, verdiği
cesaret ve sağladığı çalışma ortamı için rektör hocamız Mehmet Sabri Çelik’e, hem
akademik hem de lojistik anlamda sağladığı destek için üniversitemiz genel sekreteri
Zübeyir Zorlu'ya, her zaman yanımızda olduğu ve etkinliklerimize katılarak gençlerle bilgi
ve deneyimlerini paylaşan fakültemiz dekanı hocamız Ekrem Bektaş’a ve hem saha hem
de akademik tecrübesiyle yaptığı katkılar için Sosyoloji Bölüm Başkanımız ve Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürümüz Şevket Ökten hocamıza, oturumların hazırlanması
planlanması tekrar tekrar son şeklinin verilmesi konusunda gece gündüz demeden
çalışarak destek veren Hatice Şahin ve Abdul Hadi hocalarımıza sonsuz teşekkür
ediyorum. Bütün kurumların ve şahısların isimlerini saymak çok zaman alacağından
kısaca Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü hocalarımıza, Harran
Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’ne, Göç İdaresi Başkanlığı'na, Şanlıurfa
Göç İdaresi Müdürlüğü’ne, ve projemizin hayata geçmesini sağlayan Türkiye Ulusal
Ajansı ve proje uzmanımız Sn. Tuba Özhamamcı'ya ve ajansın bütün personeline
teşekkürü bir borç biliyorum.

Hakan Gülerce, HÜGÖÇ Müdürü

GENÇLİĞİN GÖZÜYLE 
UYUM VE DAYANIŞMANIN KODLARI



Zirve Toplantısı, 7-8 Aralık 2021
 
Proje kapsamında düzenlenen zirve toplantısına Şanlıurfa ve Ankara’dan 50 genç katılım
sağlayarak daha önce Şanlıurfa’da gerçekleştirdikleri çalıştaylar sonucunda hazırlamış
oldukları politika belgesini karar alıcı ve uygulayıcılara sundular. Gençlerin göç yönetimi
ve politikalarına katılım sürecini sağlamayı hedefleyen projenin zirve toplantısına onları
dinlemek ve hazırladıkları politika belgesini değerlendirmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı
Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın
Keskin Kadıoğlu, Göç Politika ve Projeleri Daire Başkanı Mehmet Parlak, Göç Uzmanı
Ekrem Demir, Şanlıurfa İl Göç İdaresi Uyum ve İletişim Grup Başkanı Metin Ay, göç
uzmanları, çeşitli sivil toplum örgüt temsilcileri ve Türkiye Ulusal Ajans yetkilileri de katıldı.
 
Uyum ve Dayanışma ana başlığı altında birçok konunun tartışıldığı bu programda
gençlerin hazırladıkları politika belgesi büyük ilgi gördü. Gençler tarafından proje
kapsamında hazırlanan kısa film gösteriminin ardından HÜGÖÇ Müdürü Dr. Öğretim
Üyesi Hakan Gülerce açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Gülerce konuşmasında zirve
toplantısının yeni başlangıçlara ve uyum ve dayanışma alanında yapılacak yeni
çalışmalara zemin oluşturduğunu dolayısıyla projenin bu anlamda yeni başladığını ifade
etti. Gençler kısa tiyatrolarla, kamu spotlarıyla ve yaşanmış hikayelerle katılımcılara ve
karar alıcılara projenin amacını anlatarak sosyal uyumun sağlanabilmesi için öneri
maddelerini tartışmaya açtılar. Eğitim, seyahat, sağlık, istihdam, psikososyal destek,
vatandaşlık, medya, temel haklar, sivil toplum ve yerel yönetimler gibi ana başlıklardan
oluşan öneri maddeleri gençler tarafından çeşitli yaygın öğretim metotlarını kullanarak
sunuldu. 



Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok konuşmasında
katılımcı gençleri tebrik ederek hazırlanan politika belgesindeki maddelerin hepsinin çok
değerli olduğunu, içerisinde birçok kurum ve kuruluşun görev alanına girebilecek
maddelerin de bulunduğunu ifade ederek bu belgenin ilgili kurumlara ve yetkililere
ulaştırılması için elinden geleni yapacağını ifade etti. Bunun yanında projenin amacına
ulaşması için yapılması gereken çalışmaların hızlandırılması ve sahadaki eksiklerin hızla
giderilmesi yönünde çaba sarf etmeye devam ettiklerini ve gençlerin yapacakları yeni
çalışmalara da destek vermek istediklerini vurguladı. Sayın Ok, konuşmasında ayrıca şu
ifadelere yer verdi: 

"Gençlerin bir yıl boyunca çalışmış oldukları konular üzerinden bir değerlendirme ve
bilgilendirmenin yanı sıra kamuya ödev niteliğinde bir deklarasyona da kavuşmuş olduk.
Bu on maddelik politika vizyon belgesinin şahsım ve kurumum adına değeri hakikaten
bizim için her birinin kıymetli olmasının yanı sıra göç politikalarını kurgulayabilmek adına
ödenmlidir. Aynı zamanda bizim için bu bir ev ödevi niteliği taşımaktadır. Gençlerin
gözüyle görülebilen problem alanı ortadan kaldırılabilirse bizim için son derece kıymetli
olacaktır diye düşünüyorum."



Zirve programının diğer bir bölümü ise gençlerin proje boyunca edindikleri deneyimlerini
ve kazanımlarının paylaşılmasıydı. Paylaşım yapan gençlerden bazıları aşağıdaki
ifadelere yer verdi: 
 
Eva Davod: Bizler insan olmayı, insana dokunmayı ve insana insan olduğu için değer
verilmesi gerektiğini öğrendik.
 
Merve Kaya: Birbirimizin dünyasında gezmeye başladık, içimizi açtık, kendimizi anlattık,
birbirimizi dinledik, yapılan her şeyde bir mesaj görerek hassas düşünce ve kalplere sahip
olduk. Hep beraber güldük ve hep beraber ağladık... Kardeş, arkadaş, sırdaş olmak için
illa aynı kandan veya aynı toplumdan veya aynı kültürden olmamıza gerek olmadığının
farkına vardık.. Hem de farkına varışımız ve uyanışımız öyle basitçe olmadı.. Hissettik,
yaşadık, dokunduk.
 
Hatice Kasım: Program gerçekten çok güzeldi. Birçok yeni arkadaşımız oldu. 
Göç İdaresi Başkanlığı ziyareti ayrıca heyecan vericiydi. Doğrudan göç konusunda
yetkililerle konuşarak fikirlerimizi ve sorunlarımızı ortaya koyduk. Program boyunca Türk
ve Suriyeli arkadaşlarım arasında etkileşim, çeşitli konularda görüş alışverişi ve sevgi
vardı. Umarım projemizin devamı gelir. 
 
İsmail Kırmızı: Yıkılan yargılar, yeşeren umutlar, yapılan tartışmalar, sorulan sorular ve
kurulan samimi dostluklar hepsinin bir arada bulunduğu Gençliğin Gözüyle Uyum ve
Dayanışmanın Kodlarının yazıldığı muhteşem bir proje.
 
Muhammed Reşat Demir: Dostluğun, kardeşliğin, samimiyetin olduğu bir ortam ve bilgiye
aç bir ekiple emin adımlarla ilerleyen harikulade bir proje.

Deneyim paylaşımlarının ardından Türkiye Ulusal Ajansı'ndan Dr. Kemal Başçı bir
konuşma yaparak gençlerin böyle bir projeye imza atmasından duyduğu sevinci ifade
ederek onları tebrik etti. Zirve programının ilk günü plaket takdimi ile sona ermiş oldu. 
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1- MEB ve YÖK’e Bağlı Kuruluşlar Olan Üniversitelerde Empati ve
Sosyal Uyumu Geliştirmeye Yönelik Derslerin Konulması :

Okullarda empatiyi geliştirmeye yönelik derslerin veya etkinliklerin mümkün
derecede yer almalıdır. Çocuklar evden çok okulda vakit geçirmektedirler. Bu
sebepten ötürü sığınmacı ve yerel çocukların birlikte zaman geçirip ön
yargılarını kırmak adına empati duygusunu geliştirmeye yönelik etkinliklerin
yapılması faydalı olacaktır. Etkinlikler ile birlikte oluşan kaynaşmanın okul
aracılığı ile verilmesi daha güvenilir olacaktır. Bu güven sayesinde
dayanışma önemli bir derecede sağlanmaya çalışılacaktır. Üniversitelerde
sosyal uyum derslerinin ortak seçmeli ders olarak sunulması gerekmektedir.
Bu bağlamda çevresine duyarlı, empati yetisi gelişmiş ve bir arada yaşama
kültürü edinmiş bireyler sosyal uyumun anahtar aktörleri olacaktır. Bu ders
içeriğinde empati oyunları, farklı kültürleri tanımaya yönelik aktiviteler
deneyimsel öğrenme metodlarıyla yer almalıdır.

Eğ�t�m�n amacı doğuştan �nsanda var olan
cevher� �şlemek özü gel�şt�rmekt�r.

Gal�an�
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İnsan olmak seyyah olmaktır. 
Bruno Catalano

2- Seyahat İzinlerinin Kolaylaştırılması:

Sığınmacı bireyler ülke içerisinde bir ilden başka bir ile seyahat süreçlerinde
bazı sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bunlar izin belgesinin verilme süreci ve/veya
hiç izin verilmemesi gibi durumlardır. Bu konularda çeşitli kolaylıklar
sağlanabilir. Örneğin sığınmacıların yaşadığı şehirlerle komşu illere izin
gerektirmeden seyahat izni sağlanabilir. Özel ihtiyaç sahibi ve yaşlı bireylere
seyahat izni verilmesi konusunda kolaylıklar sağlanabilir. Seyahat izni için
kullanılan çevrimiçi portalda seyahat amacı belirlendikten sonra (seyahat için
maximum 30 gün seçilebilir) seyahat izni verilebilir. Bireyler seyahat izni
sona erdiğinde kısa mesajla bilgilendirilebilir.  Seyahat izninin yenilenmesini
geciktirenlere, süreyi aşanlara ya da gayri resmi yollardan dönenlere çeşitli
adli ve idari yaptırımlar uygulanabilir.
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3- Çalışma İzni Alımı Konusunda Kolaylıkların Sağlanması ve Emek
Sömürüsünün Engellenmesi:

Çalışma izni almak isteyen sığınmacılar için aşırı gecikmeler ve bürokratik
engeller kaldırılmalıdır. İş yerlerinde belirli sayıda yerel işçi çalıştırdıktan
sonra sığınmacı işçi alımına yönelik kota esnetilmelidir (5 Türk işçi 1 yabancı
işçi kotası- 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu). Yasal çerçeveler,
sığınmacılar için mesleki hizmetler, finansal destekler ve hizmetler sağlamak
adına tasarlanmış programlarla eşleştirilmelidir. Ayrıca sığınmacılar çalışma
hakları savunuculuğuna dahil edilmelidir. Sığınmacılar topluluğu içindeki
liderlere, istihdam haklarını bilgilendirmelerine ve savunmalarına izin
verecek bilgi ve araçlara erişim sağlamanın yanı sıra, sığınmacıların bu
savunuculuğa katılımını güçlendirmek için diğer aktörlerin desteği
sağlanmalıdır.
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Emek, �nsanın en büyük �şlev�d�r.
Orv�lle Dewey 

 



4- Sığınmacı Bireylere Psikolojik Desteğin Sağlanması:

Göç olgusu sığınmacıların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimini
etkilemektedir. Birey göç öncesi, göç sürecinde ve göç sonrasında çeşitli
sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bunlardan bazıları; dil sorunu, dil
yetersizliğine bağlı olarak eğitim sorunu ve kendini ifade etmede güçlük,
ekonomik koşulların yetersizliği, bulunduğu coğrafi bölgeden ayrılmaya bağlı
olarak yabancılık, yalnızlık, sosyal izolasyon ve bulunduğu yere aidiyet
sağlama ile ilgili kaygı, anksiyete, depresyon, travma sonrası stres
bozukluğu gibi birtakım ruhsal rahatsızlıklar şeklinde sayılabilir. Sığınmacı
bireylerin yaşadıkları sorunlar ile baş edebilmeleri ve ruh sağlıklarının
korunması, geliştirilmesi amacıyla psikolojik gereksinimlerinin belirlenerek
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemler il göç idarelerinde,
göçmenlerin yaşamış olduğu mahallelerde ücretsiz olarak destek
sunabilecek psikologların bulunmasıyla sağlanabilir. Bu sorunun
aşılmasında psikolojik destekli projeler, hem devlet tarafından hem de
STK’lar aracılığıyla yapıldığında bu sorun daha aza indirgenebilecektir. Son
olarak göçmenlerin yaşamış oldukları mahallelere psikolojik destek
merkezleri açılmalı.

Vücutta asla görünmeyen, kanayan her
şeyden daha der�n ve daha �nc�t�c� yaralar

vardır.
Laurell K. Ham�lton
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5- Vatandaşlık Alma Sürecinin Hızlandırılması ve Kolaylaştırılması:

Sığınmacı bireyler vatandaşlık alma sürecinde bazı sorunlar
yaşamaktadırlar. Bunların başında vatandaşlık başvurusu ve kabul sürecinin
uzun olması gelmektedir. Sığınmacı bireylerin vatandaşlık başvurusu ve
kabul süreçleri hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından detaylı
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sığınmacı bireylerin vatandaşlık alma süreci
hakkında bilgilendirici metin, poster ve videoların olması kolaylık
sağlayacaktır. Öncelikle belirli derecelere yani lisans, yükseklisans, ve
doktora derecesine sahip sığınmacıların vatandaşlığa kabul sürecini
kolaylaştırmak, daha sonra kademeli olarak yaş grupları ve eğitim durumları
göz önünde bulundurularak süreç hızlandırılmalıdır. Vatandaşlık
başvurusunda bulunan sığınmacı bireyler süreç içerisinde detaylı
bilgilendirilmelidir. 

Vatandaşlık, a�t olduğunuz yerde b�r fark
yaratma fırsatıdır.

Charles Handy
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6- Tüm Kamu Hastanelerinde Sığınmacıların Sağlık Sorunlarının
Çözülmesi Adına Tercümanların Görev Alması:

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 25. maddesi gereğince herkesin sağlık
hakkına sahip olduğu ibaresi yer almaktadır. İnsanların dinine, etnik
grubuna, diline ve milliyetine bakılmaksızın sağlık hakkından yararlanması
gerekmektedir. Biz de bu maddeden yola çıkarak sığınmacıların içinde
bulundukları imkanı kısıtlılıktan dolayı sağlık hakkı ihlali yaşamamaları için
sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasını istiyoruz. Bu bağlamda
sahada karşılaşılan sorunlara bakıldığında sığınmacılar ile sağlık personeli
ve hekimler arasındaki dil bariyeri yüzünden iletişim problemlerinin
yaşandığı görülmektedir. Sığınmacı hastaların sağlık sorunlarını ifade
edememelerinden kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır.  Bizde bu sorunlara
çözüm olarak hastanelerde tercümanların bulunmasının daha yararlı
olacağı kanaatindeyiz. Yine sahadan elde edilen veriler doğrultusunda
sığınmacı kadın hastaların erkek tercümanlara karşı çekingen davrandığı
ve hastalığını söyleyemediği görülmektedir. Bu maddeden yola çıkarak
hastanelerde hem kadın hem de erkek tercümanların görev alması daha
faydalı olacaktır. Sığınmacı hasta bireylere verilmesi gereken tercümanlık
hizmetinin tüm kamu hastanelerinde sağlanması ve ücretsiz bir şekilde
verilmesi gerekmektedir. 

Gerçek zeng�nl�k sağlıktır, altın ve gümüş
parçaları değ�l.

Mahatma Gandh�
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Karanlık karanlığı dışarı atamaz; bunu
sadece ışık yapab�l�r. Nefret, nefret� dışarı
atamaz; bunu ancak muhabbet yapab�l�r.

Mart�n Luther K�ng, Jr

7- Medyada Sığınmacılara Yönelik Nefret ve Ayrımcılık Söylemlerinin
Engellenmesi ve Medya Aracılığıyla Uyumu Desteklemek:

İnsan tanımadığının, bilmediğinin düşmanıdır ve tanımadığından korkar.
Farklı kültürleri tanımayan kimseler için medyanın kullanmış olduğu dil hazır
bilgi sunmaktadır. Dolayısıyla bireyler medyanın yansıttığı kadarıyla farklı
kültürleri tanımakta ve bilgi sahibi olmaktadır. Bu bağlamda temel meselemiz
“toplumsal uyum” ise medyanın özellikle haber başlıklarında daha yapıcı bir
dil kullanması gerekmektedir. Haber kanallarının internet sitesinde yapmış
olduğu bazı haberlerin başlıkları incelendiğinde; başlıkların taraflı ve gruplar
arası önyargı oluşturacak, ötekileştirici bir biçimde tasarlandığı
gözlemlenmiştir. Dolayısıyla bu durum toplumda nefret ortamı
doğurmaktadır. Gazeteciliğin ilkelerinden olan; “adalet ve tarafsızlık” ilkeleri
gerçekten uygulanmalı ve daha insani daha yapıcı başlıklar ve haber
içerikleri oluşturulmalıdır. Medyanın kullanmış olduğu ayrımcı ve nefret dili
aynı zamanda “doğru bilinen yanlışları” da yaygınlaştırmakta, bu da gruplar
arası sosyal mesafe ölçeğini olabildiğince açmaktadır. Medyanın nefret ve
ayrımcı dilini ortadan kaldırılmasıyla birlikte, sosyal uyumu güçlendirecek
alternatif yayınların televizyon kanallarında yer alması desteklenebilir. Bu
yayınların içeriğinde farklı kültürlerin mutfağının, geleneklerinin sergilendiği
programlar yer alabilir. Özelde Suriye kültürü genelde ise bir arada
yaşadığımız grupların kültürlerinin anlatıldığı yayınlar veyahut programlar
gruplar arası tanışma sürecini hızlandırabilir. Örneğin televizyonda Suriye
mutfağının önemli bir yemeğini öğrenen biri, Suriyeli komşusuna bunun
detaylarını sormak için tanışma sürecine girebilir. 
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Barış ancak �nsan haklarına saygı
duyulduğu yerde devam edeb�l�r.

Dala� Lama

8- Sığınmacı ve Yerel Halkın Kamu Kurumlarında Haklardan Eşit
Yararlanması:

Göçmenlerin, insan hakları kapsamında güvence altına alınan ve 
 uluslararası insan hakları hukukunda da hakları bulunmaktadır. Ancak
göçmenlerin haklarına saygı göstermek, korumak ve geliştirmek için pratik
ve anlamlı önlemlere dönüştürmek konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Bu
haklara hükümetlerin, işverenlerin ve tüm insanların saygı duyması
gerekmektedir. Göçmenler, özellikle de yolculuklarına başlamadan önce bir
çıkış stratejisi oluşturamadıklarında, bir dizi ciddi insan hakları ihlali riski
altındadır. Eşitsizlikler, insani güvenlik ve kalkınmaya erişim eksikliği,
ayrımcılık ve aşırı yoksulluk, göçmenlerin kendi ülkelerinden hareket edip
başlıca motive edici faktörleri oluşturmaktadır. Kampanyacılar, savunucular
ve diğer aktivistler, yalnızca birçok göçmenin yaşadığı acı ve sömürü
hakkında değil, aynı zamanda hem ev sahibi topluma hem de kendi
ülkelerine katkıları konusunda farkındalık yaratmaya öncelik vermelidir.
Düşük veya yüksek vasıflı göçmenler, dünyanın tüm bölgelerindeki
toplumlara ve ülkelere olumlu faydalar sağlar; sadece ekonomik değil, aynı
zamanda sosyal ve kültürel faydaları da vardır. Bu nedenle, halkı
bilgilendirmek için etkili ve taktiksel araçların geliştirilmesi, göçmenlerin insan
haklarını geliştirmeye yönelik etkili bir stratejinin temel bir bileşenidir. Bir
kamu savunuculuğu ve medya stratejisinin yalnızca göçmenlerin yaşadığı
mevcut insan hakları sorunlarına ışık tutması değil, aynı zamanda bunları
aşmanın yollarını önermesi de hayati önem taşımaktadır. Böyle bir strateji,
diğer şeylerin yanı sıra yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası medyayı
sığınmacı ve göçmen hakları sığınmacı bireylerin ülkemize katkıları
konusunda eğitmeyi amaçlamalıdır. 
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9- STK, Üniversite ve Yerel Yönetimler Olarak Belediyelerin Ortaklaşa
Çalışması: 

STK, Üniversite ve belediye uyum konusunda “Güçler birliği” ilkesini
benimsemelidir. Çünkü sığınmacılar ve yerel halkın sorunlarını belediye
bilmekte, bununla birlikte sahada yaşanan sorunlar ve geliştirilebilecek
çözümleri STK’lar deneyimlemektedir. Bununla birlikte üniversiteler bu
konunun akademik ayağını oluşturmakta ve genç bireyler arasındaki
tutumları doğrudan gözlemlemektedir. Bu üçlünün ortaklaşa çalışması
sahada edinilen deneyimler sonucunda yapıcı ve sürdürülebilir çözümlerin
doğmasına vesile olacaktır. Aynı şekilde STK’larda yer alan
faaliyetlerin/eğitimlerin üniversitelerde ve belediye çalışanlarınca
uygulanması sosyal uyum sürecini birinci düzeyde deneyimlenmesini
sağlayacaktır. Üniversitelerde yapılan akademik çalışmalardan elde edilen
sonuçlar belediyelerin desteğiyle yeni çözümlemelere gidilmesini
sağlayacaktır. Böylelikle akademik çalışmaların seyrinde belediyelerin ve
STK'ların sahada gözlemlediği sorunlar ve çözüm önerileri sosyal uyum
sürecine olumlu katkı sağlayacaktır.  

Kötü havalarda �nsan dosta aç olur. B�r
araya gelse dost dosta �laç olur. Güller tek
tek b�r şeye benzemez, öbek öbek olunca

bahara taç olur.
Mevlana
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10- Sığınmacıların Yasal Hakları Konusunda Bilinçlendirme Çalışmaları
Yapılması:

Sığınmacı statüsünde yer alan bireyler, toplumsal yaşamda yeteri kadar
bilgiye sahip değiller. Bu nedenle  eğitim, sağlık, çalışma ve sosyal hakları
gibi haklarından yararlanamayan sığınmacıların olduğu bilinmektedir.
Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan sığınmacıların yasal hakları hakkında
bilinçlendirilmesi ve bunlardan faydalanması daha da zorlaşmaktadır.
Kentlerde yaşayan sığınmacılar ve kırsal alanlarda yaşayan sığınmacılar
arasında sosyal düzeyde bir kesişimsellik söz konusudur. Bu bağlamda
sığınmacıların kendi  hakları ile ilgili sahip olduğu bilgilerin çok zayıf olduğu
sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda hükümet ve resmi makamlar tarafından
haklar ve kullanımlarına dair bilgilendirmelerin yetersiz olduğu ortaya
çıkmaktadır. Sığınmacılar hem teorik hem de pratik olarak hakları
konusunda daha daha fazla bilgilendirilmelidir. Bu doğrultuda kamu spotları,
bilgilendirici seminerler ve eğitimler, aile ziyareti, Arapça Türkçe  dillerinde 
 broşür çalışmaları gibi faaliyetlerin kırsal alanları göz önüne dahil ederek
artırılmasının faydalı olacağı düşünülebilir.
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Haksızlığı her kabul ed�ş, daha büyüğünü
doğurur.

 Ahmet Hand� Tanpınar
 



KATILMCILARDANKATILMCILARDAN
KISA KISAKISA KISA  
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“Bu dünya, senden olmayanlarla hoştur. Onların sana verdiği ilimlerle, kıymetlerle,
gönüllerle hoştur. Sadece senin gibiler değil, senden olmayan da çok yaşasın ki sen de
yaşa. Hele bir de onun gözüyle gör şu fani dünyayı. Herkes beyaz olsa, o zaman beyazı
fark edemezsin ki. Değil mi? Veyahut da siyah. Beyaz en güzel siyahta belli eder kendini.
Beni ben yapan yegane şey, benden olmayandır. O yoksa sen de yoksun. Ne anlamın
kalır, ne rengin belli olur, ne de tadın…” Son iki çalıştayda farkına vardığım hiç kimsenin
beyaz olmadığı ve beyaza renkler kattığını gördüm. Ve benim dünyama renk kattıklarını
tekrar tekrar yaşadım. Kimliklerin ve sınırların önemi yoktu sadece birlikte çabalamak
vardı. Ben karşımdaki göçmen arkadaşımı düşünerek yazdığım maddede onun da beni
düşünerek yazdığı maddeyi görmek beni çok mutlu etti. Uyum ve dayanışma birbirimizi
düşünerek hareket ettiğimiz bir eylem oldu. Tanımaktan asla pişman olmadığım  35 genç
arkadaş tanıdım, artık dünyamdaki gökkuşağında her birinin rengi var.  Yapılan etkinlikler
birbirinden güzeldi. Hayatın hızlı akıp gittiği ve etrafımızda olup biten olayları ve insanları
göremediğimiz bu dönemde biz "dur ve etrafına bak, neler oluyor? Kimler geçiyor
yanından? Ne hissediyor olabilir? Tanımaktan korkma! Harekete geç! Tanısan sen de
seversin." gibi sorular ve uyarılar vardı. Bunların hepsini içten hissettim. Hiç bilmediğim
yemekler, şarkılar ve genel olarak kültürler tanıdım ama bütünüyle katılan tüm
arkadaşlarım ile yaşadım bu duyguları. Yetişkinlerin öncülüğünde, gençlerin enerjisi ile
gelecek daha güzel

 
ZİLAN DUMAN 

Harran Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğrencisi
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Bu projenin bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü ilk çalıştaya
başlamadan önce bende de bazı ön yargılar vardı. Sadece göçmenlere yönelik değil,
göçmenlerin de yerel halka karşı ön yargıları bulunmaktadır. Bu önyargılar ya eski
tecrübelerden edinmiş  ya da sosyal medyada göçmenlere yönelik bazı dışlanma
tepkilerinden edinilmiş olabilir. Ancak bizim projemizde ve ilk günden itibaren bütün ön
yargılarımız kırıldı diyebilirim. Katılımcı arkadaşlarımız arasındaki kaynaşma çok hızlı bir
şekilde ortaya çıktı. Çünkü aynı hedeflere sahip bir ekip olarak çalışma şansımız oldu.
Bunun da en büyük örneği, çalıştayların ardından ekip olarak bir grup kurduk ve beraber
geziler ve etkinlikler düzenledik.

Hepimiz birbirinin kültürünü tanımak, hikayelerimizi dinlemek ve bir şeyler öğrenmek için
can atıyorduk. Biz artık beraberdik, bir aradaydık ve birlikte bir şeyler üretecektik. Çok
çalıştık ve ortaya çok önemli bir belge çıkardık. O belgeyi hep beraber gidip Ankara'da üst
düzey yöneticilere sunma fırsatı bulduk. Bu muhteşem bir şey.

Projemizin baş kahramanları olan hocalarımıza ve tüm katılımcılara çok teşekkür ederim.

Yaşasın Uyum ve Dayanışma...

 
AMR MUSTAFA AL HASAN

Harran Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencisi
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Göçmen kuşları misali hepimiz göçmeniz ve bir yerlerden gelip başka bir yerlere
gidiyoruz. Önemli olan bu yolculuk sırasında öğrendiklerimiz. Uyum ve Dayanışmanın
Kodları projesi sayesinde bende heybemi yeni arkadaşlıklarla, umutlarla, mutluluklarla,
birlikte yaşamanın güzelliğiyle, farklılıkların zenginlik olduğuyla, birbirimizin dertleriyle
dertlendiğimiz ve daha sayamadığım nice güzel şeylerle doldurdum. Derdimi kendine dert
edinen ve derdini dert edindiğim insanları tanımak ve aynı yolda olduğumuzu görmek,
gütmekte olduğum davamda bana güç veriyor. Birbirini tanımayan 30 gencin bir araya
gelip birbirini tanıması, birbirini gerçekten sevmesi ayrıldıktan sonra özlem duyması ve
tekrar bir araya gelmeyi hayal etmesi projenin güzelliğini göstermeye yetiyor. Birlikte çok
güzel olduğumuzu ve birlikte olunca birçok zorluğun üstesinden geleceğimi gördüm bu
proje sayesinde. İnsanlar konuşarak, müzakerelerde bulunarak, birbirini tanıyarak ve en
önemlisi birbirine saygı duyarak hareket ederse bugün yaşanılan bir çok sorunun ortadan
kalkacağına şahit oldum projede. Çünkü bizler farklı milletlerden, kültürlerden ve farklı
dillerden oluşan bir grubumuz. Biz birlikte çok güzeliz ve birlikte başaracağımız çok şey
var. İlk adım olarak bir araya geldik birbirimizi tanıdık ve politika vizyon belgemizi
hazırladık. Birlikte yaşama kültürünü Uyum ve Dayanışmanın Kodları ekibi olarak
öncelikle kendi aramızda inşa edeceğiz daha sonra da çevremize yayacağız . Güzellikler
suya atılan taş misali halka halka yayılır. Bizde bunu mottomuz sayıp yolumuza devam
edeceğiz. 

 
FATMA ALKIŞ

Harran Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğrencisi
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Uyum ve Dayanışma projesinde benim için çok ayrı dünyalar olan Suriyeli Arkadaşlarımın
dünyası ve Türk arkadaşlarımın dünyasının birleşimiydi. Her zaman Suriyeli ve Türk
arkadaşlarımın ayrı gruplarda takıldıkları için daha önceden bu iki dünyanın birleşimi bir
anda görmem beni bir an düşündürdü ve imkansız değilmiş diye düşündürdü. Çünkü çok
da iyi anlaştıkları ve beraber çok güzel arkadaşlık kurduklarını gördüm bu da beni çok
mutlu etti. Çünkü buna gerçekten ihtiyaç vardı. Sanki uzun zamandır birbirimizi
gözlemleyip ve bu gibi projenin gerçekleşmesini beklemişiz. 

Proje süresince çok güzel aktiviteler ve faaliyetler gerçekleşti. Her iki taraf doğru
düşünülen yanlışlıkları öğrendi ve bu projeyle birlikte birbirimize ne kadar benzediğimizi
ve yakın olduğumuzu fark ettik. Sadece arkadaş değil artık herkes ile kardeş olduk. Her
zaman yapılan bu çalışmaları çok değerli görüyorum ve takdir ediyorum. Bu gibi projeleri
örnek alıp hep beraber bütün insanlık  ve hepimiz için çok daha iyi bir gelecek için böyle
güzel projeler gerçekleştiririz.

 
JIN DAVOD

Bilgisayar Mühendisi, Peace Psikoterapi ve Yazılım
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"Gençliğin Gözüyle Uyum ve
Dayanışmanın Kodları" projesinde 30
katılımcıdan biriydim. Bu proje çok
anlamlıydı. Hissettiklerimizi anlatmaya 
 kelimelerin yetemeyeceği kadar. Tarifi de
imkansız. Yaşanılan acıları anlatmaya
kelimeler kifayetsiz. Cümleler anlamını
yitirecek dehşetli! Hele o psikolojik
travma... Birini kaybettin mi? Acaba o da,
bu da hayatımdan ansızın feci bir şekilde
gidecek mi? 

Neden mi bunları yazdım? 30 katılımcıdan biriydim dedim. Bu koskoca 30 hayat, 30 aile,
30 acı,30 bakış açısı ve dahasını ifade etmek içindi... Herkesin imtihanı var ve herkes çok
farklı şekillerde sınanıyor. Ama öyle ağır imtihanlar var ki içimizden 15 kişi de savaş ve
vatansız kalmak ile sınanmıştı. Onlar muhacir olarak, bizler Ensar olarak sınandık. Allah
katında ne kadar başarılı olduk orası muamma.. Ama birileri çıktı ve dedi ki bu böyle
olmaz bizler öyle projeler yapıp hayatlara dokunalım ki, yarınlar güzellik, iyilik, merhamet
tomurcukları ile şekillensin. Beklenen oldu ve biz proje kapsamında bir araya geldik..
Bilmediğimiz, önyargılı olduğumuz birçok konuda kalıpları yıktık. Sınırları aştık ve ben
iken biz olduk. Hem de ses getirebilecek şekilde tek vücut... 

Birbirimizin dünyasında gezmeye başladık, içimizi açtık, kendimizi anlattık, birbirimizi
dinledik, yapılan her şeyde bir mesaj veriliyormuşçasına hassas düşünce ve kalplere
sahip olduk. Hep beraber güldük ve hep beraber ağladık. Kardeş, arkadaş, sırdaş olmak
için illa aynı kandan veya aynı toplumdan veya aynı kültürden olmamıza gerek
olmadığının farkına vardık. Hem de farkına varışımız ve uyanışımız öyle basitçe olmadı!
Hissettik, yaşadık, dokunduk... Bizler insan olmayı, insana dokunmayı, hassas kalplere
masumca dokunmayı ve insana "insan" olduğu için değer verilmesi gerektiğini öğrendik...
Bir yıl boyunca teorik olarak bizlere anlatılanları bizler çalıştay kapsamında 3 gün gibi çok
kısa bir sürede ciddi dönüşümler yaşayarak öğrendik.. En en en çok önemlisi geleceğin
"karar alıcıları" bizler olan bireylerin sınırların ötesinde muhteşem dönüşümlere imza
atabileceğimize ve ekip ruhu ile ülkemizin daha güzel yerlerde olabileceğine hepimizin bir
bütün olup ayırt etmeksizin çok güzel işler başarabileceğine olan inancımız arttı. 

 
MERVE KAYA 

           Harran Üniversitesi,  Kamu Yönetimi  Bölümü Öğrencisi 
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ZELİHA EDE 

                 İstanbul Gelişim Üniversitesi, Ameliyathane Hizmetleri Öğrencisi
 

                                           

Bu proje hayatımda derin izler bırakacak. Birinci grup ve ikinci gruptaki etkinliklerin hepsi
benim için çok anlamlıydı. Birinci grupta ön yargılarını kırdın Zeliha demiştim kendime
ama ta ki ikinci grupta 6 kişilik bir ekip ile aralarında sadece ben Türktüm. 10 madde
hazırlayın denildiğinde o an arkadaşlarım hazırladıkları maddeleri söylediklerinde çok
utanıyordum çünkü o maddeler benim önyargılarımı bana hatırlatıyordu. Arkadaşlarım
konuştukça ben daha çok utanıyordum arkadaşlarımda özür dileyerek, kendime söz
verdim önyargılar konusunda kendimi bilinçlendiriceğim ve bir daha utanmayacağım.
İkinci grupta ise birbirinizin gözlerinin içine bakın denildi, bu aktivite de beni etkileyen bir
başka aktiviteydi, gözler insanın ruhunun penceresidir. Biz, onları genelde dış dünyayı
görmek için kullansak da onlar sıklıkla bizim iç dünyamızı gösterir. Benim ile eşleşen
arkadaşımın gözlerinin içine baktığımda başka bir ülkeden, şehirden, kültürden,
mezhepten ve bir başka dili konuşan biriydi ama gözleri benim ile ortak dili konuşup ortak
duyguları hissediyordu, bizlerin kimliklerinde başka bir ülke başka bir dili konuşuyor
yazabilir ama hepimizin ortak bir kalbi ve en önemlisi de birbirimizin gözlerinin içine
baktığımızda aynı duygular var orada. Bu projeye katılmama vesile olan  hocalarıma ve
etkinliklerde bulunan bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. 
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ABDULAZİZ ŞEYHMUHLEF 

Harran Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği
 

                                           

Aslında, Sosyal uyum ve dayanışma faaliyetlerine ilk kez katılmıyorum, ancak bu projede
her faaliyette somut bir samimiyet vardı. Bazen semptomlarını tedavi ederken bir sorunun
nedenini ihmal ediyoruz. Fakat Gençliğin Gözüyle Uyum ve Dayanışmanın Kodları
projemizde bu sorunun üstesinden çok güzel bir şekilde gelebildik. Projemiz ulusları
üstün kılan en önemli toplumsal meselelerden biri olan toplumsal dayanışmayı ele aldı ve
bu konuda problem yaşayan toplumlar için kökten çözüm bulmaya çalıştı. Bu projede
herkes hislerinde samimiydi, ne yaptığının farkındaydı ve bu farkındalığı, öğrendiklerimize
uygun olarak kişisel hayatımızın düzeyinde olsa bile tüm eylemlerimizi yaparak en üst
seviyelere taşınması gerektiğini çok iyi biliyor. Herkesi barındıran daha iyi bir ortam
oluşturmak, kardeşlik yolunda ilerlemek ve çoğu toplumun sorunlarına kalıcı çözüm
bulmak için bitmek tükenmek bilmeyen canlılık ve faaliyetlerle dolu, herkes kendini
düşünmek yerine herkesi düşünmeyi öğreten aktiviteler gerçekleştirdik.  

Böyle bir mesajı taşımanın, gerçekleştirmenin ve herkese ulaştırmanın kolay olduğunu
düşünmüyorum. Aksine, bu amaca ulaşmak için çalışmalı ve sebat etmeliyiz. Bu
bağlamda devam eden çabalara ayak uydurmak için şimdiden kendimi geliştirmeye ve
yeteneklerimi geliştirmeye çalışmam gerektiğini düşünüyorum. 

Şu andan itibaren plan Şöyle, sen ve ben dayanışma içindeyiz ve o zaman tüm dünya
sakinlerine bu duygunun tatlılığını tattıracağız.



 
MUHAMMET REŞAT DEMİR
Harran Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğrencisi

 

Herkese selamlar. Projeye dışardan
bakarsak baştan sona kadar bir makale
gibiydi; İlk çalıştayda bu makalenin, özet
ve giriş bölümünü oluşturduk; ikinci
çalıştayda ise, bu makalenin gelişme ve
sonuç bölümünü oluşturup 10 maddelik bir
vizyon belgesi hazırladık. İlk çalıştayda 30
yerel arkadaşımızla beraber çalıştıktan
sonra bu 30 kişi arasında 15 kişinin
seçileceği bize söylendi işin aslı seçilecek
15 kişi arasına benim seçileceğim aklımın
ucuna bile gelmezdi.

Projeye seçilmem için bir mucize gerekiyordu ve o mucize gerçekleşti 18-20 Mayıs
tarihleri arasında ikinci çalıştaya seçildiğim söylendi bana ama ikinci çalıştayda bizi bir
sürpriz bekliyordu bu sefer ailemize 15 göçmen arkadaşımız katıldı. İlk çalıştay her ne
kadar başarılı ve güzel olsa da işin aslını ikinci çalıştayda öğrenip ele aldık. Tabi bunları
ele alırken gerçekten işin asıl için olan 15 göçmen arkadaşımızın nasıl zorluklarla
karşılaştığını nasıl hayatlar yaşadıklarını; kültürlerini bize tanıttılar kâh beraber güldük,
eğlendik; kâh beraber düşüncelerimizi paylaştıklarında şaşırdık ama bir dayanışma içinde
sağlam ve güçlü bir ekip olduk. Umarım ki dostluğumuz sadece bu projeyle kalmaz
ebediyete kadar devam eder. Uzun lafın kısası; proje yürütücülerine ve büyük bir aile
olduğumuz ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi seviyorum “İyi ki Uyum
ve Dayanışma” “BU DÜNYADA HEPİMİZ GÖÇMENİZ, HEPİMİZ KARDEŞİZ” Projemiz ne
kadar harika bir proje olduğunu anlatmaya bile başlayamıyorum.

Benim 1. ve 2. çalıştaya katılma şansım oldu, katılımcıların bir kısmı arkadaşımdı ama
yeni arkadaşlarla tanışacağımı düşünmedim ve geçireceğimiz günler o kadar rahat bir
ortamda olacağını hiç düşünmemiştim ama sonunda unutulmaz anılar biriktirdik. Projede
Suriye ve Türk kültürü hakkında yeni şeyler öğrendik aramızdaki engelleri kaldırdık ve
uyumun sadece karşındaki kişilerin (sığınmacılar ve/veya göçmenler) kabul etmek değil
onların ev sahibi halkı gibi aynı hakların sahip olduğunu kabul ve anlamak demektir
çünkü her zaman başkalarına bize davranmalarını istediğimiz şekilde davranmalıyız .
Ayrıca Türkiye'deki yaşayan sığınmacılar ve göçmenler ayrı bir topluluk sahibi değiller
çünkü aynı toplulukta yaşıyoruz ve hepimiz Türkiye toplumunun bir parçasıyız.
Arkadaşlarıma sevgi ve selamlarımı iletiyorum. 
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Hayat öyle garip ki, saniyeler sonrasında bizi ne bekliyor hiç bilmiyoruz. Sürekli bir
hareketlilik, sürekli bir telaş ve koşuşturma var. Bazen insan olduğumuzu bile unutur
oluyoruz. Oysaki insan olmak ve insan olmanın gerekliliğini yerine getirmek adına
yapmamız gereken, bizleri bekleyen onlarca sorumluluğumuz var. Sorumluluk diyorum
çünkü bahsedeceğim şeyler aslında hayatımıza yön veren, yolumuzun şekillenmesine
neden olan şeyler. Son birkaç yılda daha da farkında olduğum ve deneyimlerim
doğrultusunda farkına vardığım şey "birilerini tanımaktan apaçık kaçındığımız ve
genellemeler yaparak insanları bir gruba dahil etmeye çalışma çabasında olduğumuz".
Katıldığım son iki çalıştayda bunu aştığımı hatta aştığımızı görmek beni çok mutlu ediyor.
Bir yandan geleceğe dair umutlarım yeşerirken diğer yandan kendimi her gün daha güçlü
hissediyorum. Farklı ülkelerden, şehirlerden gelen arkadaşlarım ve hocalarımla tanışmak,
yeni şeyler öğrenmek, sorunların farkına varmak ve çözümü için acaba ben ne yapabilirim
sorusunu sormak beni daha güçlü kılıyor, daha çok çalışmak ve daha çok öğrenmek
istiyorum. Şimdi beraber, farkında olduğumuz şeyleri diğer insanlara anlatma zamanı
dostlar, yürüyecek çok yolumuz var. Bir arada olduğumuz sürece, aşamayacağımız hiçbir
şey yok bence. Ben herkesi ayrı ayrı o kadar çok sevdim ki sanki 3-5 gündür değil 3-5
yıldır tanışıyoruz gibi hissediyorum.
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ZEYNEP KARAKURT

Harran Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü  Öğrencisi
 



 
MEHMET ŞAHİN

Harran Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğrencisi
 
 

Gençliğin gözüyle uyum ve dayanışma projesi kapsamında birçok yeni insanlar, yeni
kültürlerle tanıştığım gibi birçok yeni şeyler de öğrendim. Bunlardan en önemlilerinden biri
bugüne kadar bizlerin sorun ile sonuç arasındaki o ince çizgiyi görmeyişimizdi. Daha
önce de okuduğum bir makalede "Göç bir sorun değil sonuçtur" sözü bu programla
birlikte çok daha anlamlı hale geldi. Bilindiği üzere bir olguya çözüm üretebilmek için
öncelikle sorunu tespit etmek gerekir eğer sorunu hatalı veya eksik bir şekilde ele alırsak,
çözümümüz de büyük ihtimalle eksik ve yetersiz kalacaktır. Nitekim Einstein'ın “Dünyayı
kurtarmak için bir saatim olsaydı; elli beş dakikasını problemi tanımlamaya, kalan beş
dakikayı da çözümü bulmaya ayırırdım.” dediği bilinmektedir. Ben de bu programda sorun
olarak gördüğüm bazı şeylerin aslında sorun değil de aksine bir takım sorunlardan
kaynaklı bir sonuç olduğunu öğrendim. İşte biz bu sonuca çözüm aramak yerine asıl
sorunu tespit etmemiz gerektiğini öğrendim. Mesela göçmenlerin sadece belirli bir bölge
yaşadıklarını ve gettolaşmaya yol açarak uyumu zorlaştırdıklarını ileri süre ve bunu
"sorun" olarak görenler olabilir. Fakat aslında bu bir sorun değildir göçmenlerin şehrin
başka alanlarda da yaşamlarını engelleyen unsurların, faktörlerin bir sonucudur. İşte
burada çözüm aranması gereken şey sonuca neden olan unsurları çözüme kavuşturmak
yani asıl sorunla başa çıkmaktır. Bunun da başlıca çözüm yolu şüphesiz uyum ve
dayanışmadan geçmektedir. İnsan tanımadığının düşmanıdır, bizlerin en büyük
sorunlarından biri de tanışma korkumuz, halbuki insanları tanısak sevecek birçok şey
bulabiliriz. Mesela aynı kitabı okumuş olabilir ya da aynı müziği dinlemeyi seviyor
olabiliriz. 
Şüphesiz benzerliklerimiz bizi birbirimize yakınlaştırır, farklılıklarımız da bizi zenginleştirir,
nefret de bizi yok eder. Ne zaman ki "merhaba demekten korkma"z isek işte o an bir
birimizi tanıyıp, sevgimizi paylaşabiliriz. Tolstoy'un da dediği gibi "insan sevgiyle yaşar."
Dostoyevski'ye göre de Cehennem, insan yüreğinde sevginin bittiği yerdir. Yani
Dostoyevski'ye göre sevgisizlik cehenneme eşittir. Unutmamak gerekir ki sorun ne olursa
olsun çözümü her zaman sevgi de gizlidir. Hazır Tolstoy demişken Tolstoy'un şu güzel
sözünü anmadan geçmeyelim Tolstoy şöyle diyor; "tüm muhteşem hikayeler iki şekilde
başlar: ya bir insan bir yolculuğa çıkar, ya da şehre yeni biri gelir.." Evet, birileri yola çıktı
ve bizim şehre yeni birileri geldi işte tüm muhteşem hikayelerin başlangıcı da öyle olur.
Bütün sınırlar politiktir ve hepsinin bir başlangıcı ve sonu vardır. Yalnız sevginin sınırı
olmadığı gibi sonu da yoktur sevgi aşkın bir olgudur. Sevgini aşamadığı sınır yoktur yeter
ki biz kafamızda kurduğumuz sınırlardan kurtulalım. Hem sınır dedikleri şey kağıt üzerine
çizilmiş kırmızı ince çizgilerden başka bir şey değildir.  
Her ne kadar göç üzerine makale, kitap okusak da ne kadar film izlesek de gerçek
manada bir göçmeninin deneyimlerini anlayabilmemiz mümkün değildir. Fakat bu proje
kapsamında bir birimiz tanıma fırsatı bulabiliyoruz bununlar birlikte karşılıklı bir empati
kurma imkanı yakalıyoruz.  
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Geçen üç gün ve bu süre zarfında hayatıma kattığım yeni güzellikler için sizlere
minnettarım. Birbirinden güzel birçok arkadaş edindim ve unutulmaz hayat hikayelerine
ortak oldum. Yaşanan sorunları birebir deneyimleme fırsatı sunulan bu programda
hissettiğimiz ve içinde bulunduğumuz duygu durumları tarif edilemez boyuttaydı.
Unutulmaması gereken en önemli şey, her göç bir insan her göçmen bir hikaye ve
hepimizin de potansiyel göçmenler olduğumuz gerçeğiydi. Bir insanı daha iyi nasıl tanırız,
karşılıklı daha iyi bir uyum ve dayanışma nasıl sürdürülebilir ve biz gençler bu noktada
neler yapmalıyız sorularına cevaplar aradığımız, bazen hüzün, sevinç çoğu zamanda
heyecan ve sıcacık sevgi dolu bir 3 gündü. Sizinle umutlarım ve heyecanım yeniden daha
da çok yeşerdi. İnanıyorum ki hep birlikte gerçekten çok güzel şeyler başaracağız.
Umudumu yeşerten sizler iyi ki varsınız. 
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Uyum ve Dayanışma projesi bana çok farklı duyguları bir arada yaşattı. Bunun yanında
farklı kültürler ile tanışma imkanı da tanıdı. Aslında bizlerin uyum sağlayabilmesi için aynı
kültür ya da toplum içinde bulunmamıza gerek yok. Kalpler ve sevgi bunun için yeterli. Biz
de ekip olarak çok sıcak ve samimiydik. Hem yerel hem göçmen hiç kimseyle tanışıklığım
olmadığı halde çok sıcak bir ortamla tanışıp yeni dostlar edindim ve çok mutluyum. Bu
proje bana çok şey kattı; düşünsel olarak fikirlerim ve bakış açımın da değişimini ve
yeniden bir Zeynep'in doğuşunu kendimde gördüm. Bu projede kendimi tanıdım. İyi ki
uyum ve dayanışma diyorum şunu da anladım ki; bir merhaba demekten çekindiğimiz
sürece hayata hep bir adım geriden devam edeceğiz, nasılsın demekten çekinme "Tanı
,Sev ve Uyum Sağla!" Bunlar senin ve ekibin daha da birbirine bağlanmasını ve uyum ve
dayanışmanın doğuşunda etkili olacağını gösterir. Bizlere bu güzel duyguları yaşatan ve
farklılıkların zenginliğimiz olduğunu öğreten bu güzel projelerin devamlılığını temenni
ederim. Hep öğrencilerinin ardında olan bilgileriyle bizleri aydınlatan ruhumuza ufacık
dokunuşuyla kelebek etkisi yaratan Hakan hocamıza ve Rukiye hocamıza çok
teşekkürlerimi sunarım son olarak uyum ve dayanışma ekibi sizleri çok seviyorum sizleri
tanımak çok güzel bizler birlikte daha güçlü ve daha güzeliz. Yaşasın Uyum ve
Dayanışma.
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Öncelikle benim "Gençliğin Gözüyle Uyum ve Dayanışmanın Kodlarını Yazıyoruz" adlı
projeye katılmam için başvuruda bulunmamı sağlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum
ve bizleri proje sırasında hiç yalnız bırakmayan ve bizlerden desteklerini hiç esirgemeyen
hocalarıma teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Bu projeye katıldığım için son
derece mutluyum ve memnunun. Orada düzenlenen deneyimsel öğrenme metotları
sayesinde yaptığımız her şey sonuna kadar bizlere etki etti. Bir söz vardır "insan
duyduğunu unutur, gördüğünü hatırlar, yaptığını unutmaz" benim orada yaptığım her şey
aklıma ve kalbime kazınmış durumda. Orada olmak projeye katkıda bulunmak ve güzel
yürekli insanlarla tanışıp gönül bağı kurabilmek benim için çok değerli bir deneyim oldu.
Ben orada dayanışmanın önemini anladım. Bizler orada arkadaşlarımız ile birlikte kısa bir
zamanda el ele verip çok iyi derecede işler yaptık ve bu durum bana dayanışmanın ne
kadar önemli olduğunu öğretti. Orada tanıştığım insanların aslında benden çok da farklı
olmadığını anladım. Bizler orada birbirimiz ile zaman geçirip diyalog kurup daha
sonrasında deneyimsel öğrenme metotlarıyla yaptığımız etkinlikler sayesinde ön
yargılarımızdan arındık. Daha sonrasında yerel ve göçmen arkadaşlarımızla birlikte
unutamayacağım tecrübeler yaşadım ve bu tecrübeler bana iyi yürekli arkadaşlar
kazandırdı. Ben projede ön yargılarımı kırıp "Tanısan Sen de Seversin" sözünün
doğruluğunu birebir yaşadım. Projede bulunan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 
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Uyum ve Dayanışma adı gibi hepimiz birlikte uyum sağladık. Proje boyunca birbirimize
dayanışarak ilerledik. Birlikte çok şeyler başardık ve daha çok şeyler başaracağımıza
inanıyorum. Çünkü biz gençler istediklerimizi hak ediyoruz. Bizler bu iyiliğe llayık
bireyleriz ve biz bize yeteriz. Hep birlikte kelebek etkisi oluşturabiliriz. 

Ben bireysel olarak Uyum ve Dayanışma projesinde hem eğlendim, hem öğrendim hem
de her aşamasından çok faydalanarak ilerleme kaydettim. Bu dünyada küçük küçük
dokunuşlarla çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. 
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Bu proje bizleri bir araya getirerek "uyum ve dayanışmanın" bir insan hayatını ne
derecede etkilediğini, bir insanın hayatına neler kattığını, nelere dikkat edeceğimizi, nasıl
duygu ve düşünceler içerisinde olduğumuzu, bir insanı ne kadar seveceğimizi ve saygı
göstereceğimizi ve aslında hepimizin bir araya gelerek nasıl "uyum ve dayanışma"
içerisinde olacağımızı öğretti ve bu projeye katılarak tam anlamıyla hayatımda var olan
eksiklerimi tamamladım. Projede geçirdiğimiz 3 gün içerisinde oynadığımız empati,
öğrenme ve bilişsel metot oyunlarıyla çok yoğun duygular yaşadım. Bir insan gerçekten
hayatında bir şeyleri yaşamadan anlayamıyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum oynadığımız
empati oyunlarıyla. Projede farklı insanlar, farklı düşünceler, farklı kültürler tanıdım. Bu
özellikler bana çok güzel şeyler kattı ve yine projede duyduğum bir cümle vardı "hepimiz
birer göçmen adayıyız" evet gerçekten de öyle hepimiz birer göçmen adayıyız. Hayat
sürprizlerle dolu bugün ya da yarın ne olacağımız belli değil.

Hepimize iyilik dolu, sevgi dolu, nefretin ve kinin olmadığı kardeşlik dolu bir dünya
diliyorum. 
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Uyum ve dayanışma projesi bizlere çok şey öğretti. İki kültürün bir araya gelmesi,
kültürlerin farklı noktaları ve ortam noktaları nelerdir hakkında çok şey öğrendik. Bir de
oyunlar oynadık çok eğlendik hatta o oyunlarda da çok şey öğrendik mesela şeker oyunu
bize iki avans verildi ama hangisine göre sayılacağız bilmiyorduk aslında bakarsak birinci
kereden düşük alırsak ikinci kerede daha fazla alırız veya birince kerede yüksek alırsak
ikinci kerede düşük alabiliriz, hayatımız da tam öyle eğer düşersek kalkma ihtimalimiz olur
nasıl düştü ise kalka da bilir, veya tam tersi de olabilir, Ben şahsen kendimi her zaman
yalnız kalmayı tercih eden bir kişiyim ta ki bu projeye katılana kadar gördüm ki toplu bir
şekilde olursa daha iyi bir şeyler çıkabilir belki yanlış şeyler anlamış olabiliriz veya yanlış
şeyleri düşünmüş olabiliriz ama toplu şekilde olunca farklı olur özellikle de iki kültür
olunca orda her şeyi tartışa bilirsin her şey ortaya çıkar yanlış düşünmeler düzene bilir
bizim bilmediğimiz şeyler bilmiş oluruz karşı tarafta da aynı şey geçerli bu yüzden bu
proje gerçekten her zaman olmalı diye düşünüyorum...
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ÜSAME ELSEYF
              Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü Öğrencisi

 
 
 



                                           

Herkese merhaba! Ben Zeynep. Projenin ikinci ayağı olan ikinci çalıştaya katılmanın
sevincini yaşıyorum. Buraya gelirken birçok şey biriktirdik. Törpülememiz gereken
konuların olduğunu gördük. Fazlasıyla farkındalıklar aldık dünyamıza. Aslında bunlarla
sınırlı olan bir şey olmadı. Zamanın ırmağında yolculuk yaparken bizlere en büyük
armağan heybemize aldığımız yeni dostluklardır ve öylesine değerlidir ki aylar, yıllar
geçse de hep tadı damakta kalır. Farklılıklarıyla, düşünceleriyle, yaptıklarıyla vs.
sayamadığım nice özellikleri ile bir bütün yapar aramızdaki bağı. Bu proje de heybemize
birçok insan, yenilikler, farklılıklar ve öz analiz etmekte başrol oynadı. Bunu ise şöyle fark
ettim. Proje içerisinde fikir belirtirken aynı düşündüğümüz noktalar, ortak özelliklerimizin
olması örnek gösterilebilir. Bunun yanı sıra aynı ortamı paylaştığımız zamanlarda konuyu
daha iyi kavramak adına oynanan oyun ve oturumlar deneyimsel öğrenme metotları ile
olması projeden kopmamak adına iyi birer uygulama oldu. Bu şekilde bir olup aynı ortamı
paylaşmamız ise birlikte olmanın gücünü gösterdi bizlere. Ben her şekilde herkesin
gönüllerde hoş bir seda bıraktığını düşünüyorum. 
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ZEYNEP GEZENÇİFTÇİ 

Harran Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğrencisi
 
 



                                           

Zirve programı kapsamında Şanlıurfa'dan ve Ankara'dan gençler akşam saatlerinde
Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Sayın İlker Astarcı ile bir araya geldiler. Yoğun programına
rağmen gençlere zaman ayıran Sn. Astarcı ile gerçekleşen söyleşi projenin başarısı ve
konunun önemi üzerine yaklaşık iki saat devam etti. Toplumsal uyum ve birlikte
yaşamanın en önemli aktörlerinin gençler olduğu, gençlerin bu gibi projelerle seslerini
daha fazla duyurabildiği, projelerin yaygınlaştırılması gerektiği, özellikle göçmen gençlerin
de dahil edilmesinin önemi ve daha fazla gayret edilmesinin önemine vurgu yapıldı.
Söyleşide önemli olan en baştan doğru bir dert edinmek ve doğruyu temsil etmeye
çalışmamız gerektiğinin altı çizildi. Astarcı “Bizi bize bıraksalar biz birlikte yaşayabiliriz.”
sözleriyle aslında paylaşma ve birlikte yaşama kültürümüzün zaten bizim kodlarımızda
olduğunu, bununla birlikte çeşitli ayrımcılık ve nifak söylemlerine kanmamak gerektiğini
ifade etti. Söyleşide iki saatin nasıl da çabuk geçtiğine şaşıran gençler, Sn. Astarcı ile
hatıra fotoğrafı çektiler.
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TÜRKİYE ULUSAL AJANSI BAŞKANI

İLKER ASTARCI İLE SÖYLEŞİ
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TÜRKİYE ULUSAL AJANSI BAŞKANI

İLKER ASTARCI İLE SÖYLEŞİ
 
 
 

                                           

Söyleşi esnasında bir gencin tutmuş olduğu notlar.
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ŞANLIURFA VALİ YARDIMCISI

YASİN AKGÜL İLE SÖYLEŞİ
18 ARALIK ULUSLARARASI DÜNYA GÖÇMENLER GÜNÜ

 
 
 

                                           

18 Aralık Uluslararası Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle katılımcı gençler
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Sn. Yasin Akgül ile bir araya gelerek proje
deneyimlerini paylaştılar. Bunun yanında gençler Ankara'da sunmuş oldukları
politika vizyon belgesi maddelerini de paylaşarak Sn. Akgül ile karşılıklı fikir
alışverişinde bulundular. Sn. Akgül böyle özel bir günde böyle güzel bir proje
hakkında bilgi almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

Şanlıurfa İl Göç Müdürü Sn. Fatik Işık'ın da katıldığı etkinlikte göçmen gençler
dört dilde farklı türkü söyleyerek katılımcılara keyifli anlar yaşattılar.
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ŞANLIURFA İL GÖÇ MÜDÜRÜ

FATİH IŞIK İLE SÖYLEŞİ
 
 
 

                                           

Gençler Politika Vizyon Belgesi hazırlık sürecinde paydaşımız olan Göç İdaresi
Başkanlığı'na bağlı Şanlıurfa İl Göç İdaresiyle sürekli iletişim halinde ve
rehberliğinde hareket etti. İl Göç İdaresi Müdürü Sayın Fatih Işık projemizin
başından sonuna her zaman destekçimiz oldu. Sn. Işık gençlerin hiçbir talebini
geri çevirmeyerek onlara ve düşüncelerine verdiği değeri ortaya koydu. Gençler
aldıkları motivasyonla çok daha sıkı çalıştılar. 
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GÖÇ SÖYLEŞİLERİ / ANKARA

GÖKHAN DUMAN
 
 
 

                                           

11. Peron kitabının yazarı ve DiasporaTürk'ün kurucusu Sn. Gökhan Duman ile
birlikte “İşçi Pasaportu” üzerine harika bir söyleşi gerçekleştirdik. Pasaportun
sadece bir evraktan ibaret olmadığını göçmen açısından çok derin anlamı ve
hatırası olan bir metafor olduğunu öğrendik. 
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GÖÇ SÖYLEŞİLERİ / ANKARA

NİHAL EMİNOĞLU
 
 

                                           

Projemiz zirve programının ikinci gününde alanlarında duayen hocalarımızla
söyleşilerimiz devam etti. Çok değerli hocamız Dr. Öğretim Üyesi Nihal Eminoğlu
ile “Sosyal Uyum’dan Ne Anlıyoruz?” sorusu üzerine konuşarak birlikte yaşamın
yollarını tartıştık. 
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KİTAP SÖYLEŞİLERİ / ÇEVRİMİÇİ

YILDIZ RAMAZANOĞLU
 

                                           

Proje boyunca pandeminin getirdiği kısıtlamalara rağmen gençler birbirlerinden
kopmadı. Gençler, birçok çevirimiçi etkinlikle bir araya geldiler. Bunlardan birisi
de Sayın Yıldız Ramazanoğlu ile gerçekleştirilen kitap söyleşisiydi. Cam Kenarı
eserini okuyan gençler doğrudan eserin yazarı ile söyleşi yapma imkanı elde
ettiler.




