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S O N S Ö Z : 
T Ü R K I Y E ’ D E K I  S U R I Y E L I L E R 
V E  E Ğ I T I M

Suriye’de Mart 2011’de başlayan rejim karşıtı gösterilerin kısa zamanda ciddi çatışmalara 
ve ardından da bir iç savaşa dönüşmesi ile birlikte ülkeden komşu ülkelere doğru ciddi ve 
dramatik bir insan kaçışı yaşanmaya başladı. Tarihte eşine az rastlanan boyutlara ulaşan 
Suriyelilerin yaşadıkları insani dramı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK) “yakın tarihte görülen en büyük göç dalgası” olarak nitelemektedir. 2011’de 
nüfusu 22,4 milyon olan Suriye’de Nisan 2011 sonrasından en az 250 bin kişi hayatını 
kaybetti, yüzbinlerce insan yaralandı, 6-9 milyon arasında insan evini terk etmek 
zorunda kaldı. BMMYK verilerine göre Temmuz 2016 itibari ile en az 4.808.229, diğer 
kaynaklara göre ise 5-5,5 milyon civarında Suriyeli ülkesini terk etti. Diğer bir ifadeyle, 
Suriye’de yaşayanların en az %22’si ülkesini terk etti, en az %25’i ise ülkedeki evini, 
yaşadığı kenti değiştirmek zorunda kaldı. 

Beş buçuk yıldır süren Suriye ve Suriyeliler krizinin en önemli muhataplarından birisi, 
Suriye ile 911 km’lik sınırı olan Türkiye’dir. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü (GİGM) ve BMMYK verilerine göre 19 Ekim 2016 itibari ile “geçici koruma 
altına alınmış” Suriyeli mülteci1 sayısı 2.753,696’ya ulaşmıştır. 300 bin civarında 
Suriyelinin ise “ön kayıt”ları alınmış ve geçici koruma statüsü verilmek üzere 
incelemeler devam etmektedir. Yani kayıt altında olmayan Suriyeliler de dikkate 
alındığında toplam sayının 3,1-3,2 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
arada unutmayalım ki, Suriyeliler ile birlikte yaşanan yoğun mülteci akınına Suriyeli 
olmayanlar da eklenmiştir. Türkiye’de halen 350 bin civarında da Suriyeli olmayan ve 
çoğunluğu Afganistan, Irak, Pakistan gibi ülkelerden gelen mülteciler bulunmaktadır. 
Türkiye’de mültecilerin nüfusa oranı, 78 milyonluk nüfus esas alındığında %4’ün 
üzerindedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1923’ten Suriyelilerin geldiği 2011’e 
kadar geçen 88 yılda, Türkiye’ye iradi ya da zorunlu göçlerle gelenlerin sayısının 1,8-2 
milyon civarında olduğu, gelenlerin hemen hepsinin Türk soylu olduğu ve çok büyük 
bölümünün de Türkçe bildiği, daha da önemlisi başından itibaren iskan yasaları ile 

1 Ülkelerindeki savaş ya da rejimin uyguladığı baskı-şiddet dolayısı ile kendi ülkelerini terk ederek başka ülkelere gidenlere 
genel olarak “mülteci” adı verilmektedir. Ancak Türkiye, 1951 Cenevre Konvansiyonu’na koyduğu “coğrafi sınırlama” ve 
ülkedeki mevcut yasal düzenlemeler nedeni ile Avrupa dışından gelen mültecilere, hukuki durumları ne olursa olsun, 
mülteci statüsü tanımamaktadır. İstikrarsız bir bölgede yer alan Türkiye’nin bir “mülteci cenneti” olma potansiyelinden 
kaynaklanan bu kaygı, bugün de devam etmektedir. Dünyada Cenevre Konvansiyonu’na taraf olduğu halde coğrafi çekinceyi 
uygulayan sadece dört ülke kalmıştır. Bunlar Türkiye, Kongo, Madagaskar ve Monako’dur. 2013’de yapılandırılan Türk 
mevzuatı da bu çekinceyi esas alan düzenlemeler yapmıştır. Mevzuat, Avrupa dışından gelenlere kendi ülkelerine geri 
dönme ya da üçüncü bir ülkeye mülteci statüsü ile gitmeleri için kısa süreli imkan sağlamaktadır. Mevzuat, durum değil; 
coğrafi kriterler esas alındığı için uluslararası korumayı “mülteci”, “şartlı mülteci”, “ikincil koruma” ve “geçici koruma” gibi 
kategorilere ayırmaktadır. Türkiye’deki Suriyelilerin yasal statüsü, 2014’te çıkarılan Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde 
“geçici koruma altındakiler”dir. Ancak hem uluslararası hukuk hem de günlük kullanım bakımından mülteci kavramı 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada da Türkiye’deki Suriyeliler için, yasal-idari bağlamdan bağımsız bir biçimde, durumu 
sosyolojik olarak da daha iyi yansıtan bir Kavram olduğu düşünülen “mülteci” kavramı tercih edilmiştir. Bu konuda ayrıntılı 
bilgi için: Erdoğan, M. M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınevi.
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yerleştirildikleri dikkate alınırsa, yaşanan akımın ne kadar dev olduğu daha çarpıcı 
şekilde anlaşılabilir.2 

Hiç kuşku yok ki bu krizin de en büyük kurbanları çocuklar oldu. Aylan bebeğin boğulan 
küçük bedeni ya da 5 yaşındaki Ümran’ın ağlamayı bile unutmuş dramatik görüntüleri 
kısa süreli bir duyarlılık oluştursa da, çocuklar da yetişkinler de her gün bir başka 
insanlık dramını yaşamaktalar. Savaşlarda paramparça olan küçük bedenlerin çok 
azından haberdar olabiliyoruz. Feci şekilde hayatlarını kaybeden ya da yaralanan, 
aklımızın almayacağı kadar derin travmalara maruz kalan çocuklar, sadece yakınlarını 
değil, geleceklerini de kaybediyorlar. Bizler -haklı bir biçimde- daha iyi eğitim için neler 
yapılabiliriz, akıllı tahtalar mı olsun, bilgisayar mı, sıra mı olsun sandalye mi, okul rengi 
ne olsun, kitaplar nasıl çekici hale gelir, ödev süresi kaç dakika olmalı gibi 
arayışlardayken, Suriye’deki savaştan kaçan çocukların çok önemli bölümü yıllardır okul, 
sıra, tebeşir, öğretmen göremiyor.

Türkiye’de kayıt altına alınmış olan (geçici koruma altındaki) Suriyelilerin sayısı Ağustos 
2016 itibari ile 2,7 milyonu aşmıştır. Türkiye’deki Suriyelilerin demografik özellikleri 
içinde en dikkat çekeni nüfusun çok genç oluşudur. GİGM’nin verdiği verilere göre 
Suriyelilerin içinde 0-18 yaş grubunda olanların sayısı 1 milyon 275 bindir.3 Bu, toplam 
Suriyeli nüfusun %46,8’ine denktir. 0-4 yaş grubundakilerin sayısı ise 364.974’tür.4 Eğer 
5-18 yaş grubunu okul çağındaki çocuklar olarak nitelersek 911 bin, 5-17 grubunu ele 
alırsak 850 bin çocuktan söz etmiş oluruz. Bu konuda kamu kuruluşlarının verdiği sayı 
834.842’dir. Açıktır ki hangi sayı esas alınırsa alınsın, karşımızda çok ciddi bir sorun 
alanı bulunmaktadır. Bu sorunların en önemlilerinden birisinin de Suriyelilerin dil ve 
alfabe farklılığından kaynaklanan güçlükler olduğu açıktır.

Bazıları beş seneyi aşkın zamandır Türkiye’de bulunan Suriyeli çocukların eğitimi, hem 
sürecin aşırı dinamik ve kontrolsüz oluşu hem de yeterince kapsamlı stratejiler ve 
politikalar geliştirilememesinden dolayı, her geçen gün daha da büyüyen son derece 
önemli bir sorun alanıdır. Çocukların eğitiminin ne kadar yaşamsal olduğu konusu 
herkesin malumudur. Ancak bu çocukların savaştan, cellatlardan, vahşetten kaçan, en 
derin travmaları yaşayan ve şimdi de yabancı bir ülkede son derece zor koşullarda 
hayatlarını idame ettirmeye çalışan kuşaklar olduğunu unutmamak gerekiyor. Eğitim 
istatistiklerinde bir dönemde 20 günlük okula gitmeme “okul bırakma” anlamına 
gelirken, bu çocukların aylardır, yıllardır okuldan uzak kalmalarının nasıl sıkıntılar 
yaratacağını herkes tahmin edebilir. Yani gözümüzün önünde hızla kayıp kuşaklar 
oluşuyor.

2 Bkz. Erdoğan, M. M. ve Kaya, A. (Ed.) (2015). Türkiye’nin göç tarihi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi.

3 GİGM Türkiye’de kayıtlamayı yapan ve verileri toplayan tek kurumdur. BMMYK her ne kadar GİGM’den aldığı verileri kullansa 
ve hatta toplam sayı aynı çıksa da, yaş ve cinsiyet gruplarında farklı oranlar ortaya çıkmaktadır. BMMYK’ya göre Türkiye’de 
0-4 yaş arası gruptaki çocukların oranı %19,9’dur. Yani bu yaş grubundaki çocukların sayısı GİGM’nin verdiği gibi 364 bin 
değil, 542 bindir. Bu farklı veriler özellikle okul çağındaki çocukların sayısı bakımından önemli farklılaşma yaratmaktadır. 
GİGM’ye göre okul çağındaki çocuk sayısı 830 bin, BMMYK’ya göre 930 bindir. Buradaki farklılıklar önemli olsa da, asıl 
kaynak GİGM olduğu için, bu yazıda GİGM verileri esas alınmaktadır. 

4 Bu sayı, aslında Türkiye’de doğan Suriyeli bebeklerin sayısını da tahmin etmeye imkan vermektedir. Resmi sayılar 170 
binden söz etse de, Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısının 220 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu çocukların 
önemli bir hukuki sorunu olduğunu, mevcut durumda ne Suriye ne de T.C. vatandaşı olmadıklarını da vurgulamak gerekiyor. 
Bkz. Erdoğan, M. M. ve Ünver, C. (2015). Türk iş dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler konusundaki görüş, beklenti ve önerileri. 
Ankara: TİSK Yayınları.
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Suriyeli çocuklar konusunda ciddi bir perspektif değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bunun en önemli kısmı da eğitim alanındadır. Travmaların etkisinde, -kendilerine ne 
kadar ev sahipliği yapılsa da- yabancı bir ülkede “misafir” olarak yaşayan, eğitimden 
uzak, meslekten uzak kalan bu yüzbinler artık sadece Suriyelilerin değil; bizim de 
sorunumuzdur.

Suriyeli çocukların okullulaşması konusunda sayılara bakıldığında, çok ciddi bir sorunla 
karşı karşı olduğumuz görülmektedir. Her ne kadar 2016-17 eğitim-öğretim yılında 
sayılarda ciddi bir sıçrama yaşanmış olsa da, okula gidemeyen/gitmeyen Suriyeli çocuk 
oranı %50’yi bulmaktadır. Bilindiği üzere Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) 
bağlı okullara giden ve e-okul sistemine dahil olanlar ile geçici eğitim merkezlerine 
(GEM) gidenler olmak üzere iki ayrı kategoride eğitim alan Suriyeli çocuk bulunuyor. 
2015-16 eğitim-öğretim yılında bu iki sisteme dahil Suriyeli çocuk sayısı 311.259 
olmuştur. Bunlardan ilki ama en küçük olan grup (62.357 çocuk) devlet okullarına gidiyor 
ve Türkçe eğitim alıyordu. Geri kalan asıl büyük grup (248.902 çocuk) ise kamplarda ve 
kamp dışında oluşturulan ise 425 GEM’de okula gitme imkanına sahip oluyordu.5 

Başlangıçta, özellikle de 2011-2013 arasında önce kamplarda devlet tarafından, ardından 
da kamplar dışında ihtiyaç ortaya çıkınca belediyeler, “hayırseverler”, STK’lar 
öncülüğünde kurulan, binaları yapılan GEM’ler için her geçen gün daha fazla standart 
geliştirilmektedir. Kamplardaki 36 GEM’de 82.503, kamp dışındaki 389 GEM’de ise 
166.399 öğrenci öğrenim görmekteydi. Diğer bir ifadeyle, toplamda 834.842 bin okul 
çağındaki çocuğun %37,28’ine denk gelen sayıdaki 311.259 Suriyeli çocuk, ilk ve 
ortaöğrenimde okula gitme imkanına sahip olabiliyordu. 21 ilde bulunan 425 GEM’de 
toplam 12.290 öğretmen/eğitmen görev almaktaydı. Bu çerçevede 523 bin Suriyeli okul 
çağındaki çocuk ise 2 ila 5 yıl arasında bir süredir okula gidememekteydi. 

MEB 2016-2017 öğretim yılı için sayı hedefini 450 bine çıkardı. Kısa bir süre önce, yeni 
kayıtlarla özellikle e-okul sistemine dahil -yani Türk devlet okullarına giden- öğrencilerin 
sayısında önemli bir artış oldu. Türkiye’de 125.173 Suriyeli çocuk devlet okullarına 
giderek Türkçe eğitim almaktadır. Bu geçen yıla göre %100’ün üzerinde bir artış 
anlamına gelmektedir. GEM’lerde Suriye müfredatına göre Arapça eğitim alan öğrenci 
sayısı ise bir önceki yıla göre %27 artışla 316.332’ye çıkmıştır. Bu yılın önemli farklılığı, 
ilkokul birinci sınıf seviyesindeki hemen bütün Suriyeli çocukların doğrudan devlet 
okullarına alınması olmuştur.

2015-2016 öğretim yılında Türk devlet okullarına giden ve Türkçe eğitim alan Suriyeli 
çocuk sayısı toplam 834 bin potansiyel öğrencinin sadece %7,4’ü olan 62 bin iken, 
2016-2017 döneminde bu sayı 125 bine, oran ise %14,7’ye çıkmıştır. Bu sayının acilen 
artırılması gerekmektedir. GEM’lerde, çoğunlukla da öğretmen kalitesi, öğretimin içeriği, 
Arapça ders verilmesi ve devamsızlık gibi pek çok sorundan dolayı acilen radikal bir 
değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu değişikliğin ilk adımının da eğitim dilinin artık 
Türkçeleştirilmesi ve eğitim içeriğinin de Suriye müfredatı değil, Türkiye milli eğitim 
müfredatı olmasıdır. Kuşku yok ki, Suriyeli çocuklarının anadillerini öğrenmesi 

5 Suriyeli öğrencilerin eğitim hakkından faydalanmalarını sağlamak, okula erişimlerini artırmak; bu çocukların çatışma 
etkilerinin azaltılması; çocuklara fiziksel, hukuki ve psikolojik olarak korunma sağlanması amacıyla önce sadece mülteci 
kamplarında açılan GEM’ler, 2014/21 sayılı Genelge kapsamında valiliklerin onayı ile kamplar dışında da açılabilmektedir. 

Suriyeli çocuklar, artık bizim ülkemizin çocuklarıdır ve onların eğitimi de 
bizim çocuklarımızın eğitimi kadar geleceğimizi belirleyecektir.


