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Toplumsal gruplar; din, mezhep, davranış şekilleri, 
kültür, ahlak, ırk ve kimliklerin farklılaşmasıyla 
ortaya çıkmıştır. Toplumun yapı taşı olan insanın da 
doğası gereği çevresine güven duyma ve bir gruba ait 
olma ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal grupların 
içerisinde yer aldığı görülmektedir. Zaman içerisinde 
çeşitliliği artan bu gruplar hem zenginlik hem de 
çatışmaların sebeplerinde en önemli faktör olarak 
gösterilmektedir. 2011 iç savaş öncesi yaklaşık 22 
milyon nüfusa sahip olan Suriye’nin demografik 
yapısını; % 60 Sünni Arap, % 10 Nusayri Arap, % 10 
Sünni Kürt, %10 Hıristiyan Arap, % 5 Türkmen ve % 
3 Dürzi Arap oluşturmaktadır(1).  Ülkenin farklı 
medeniyet ve kültürlerin geçiş güzergâhı üzerinde 
olması; bölgeyi uluslararası nüfuz mücadelelerinin 
yaşandığı merkezlerden biri haline getirmiştir. Suriye 
farklı etnik ve dini yapıya sahip vatandaşları ile 
kozmopolit bir ülke özelliği taşımaktadır. İnançlar 
konusundaki bu çeşitlilik çoğu kez kültürel 
gelişmelere ve birleşmelere engel olup bölünmelere, 
baskılara ve soykırımlara yol açmıştır. Bu durum 
sadece farklı dinden olanlara karşı değil aynı din 
içindeki farklı görüş/mezhepler arasında da 
çatışmalara sebep olduğu görülmüştür (2). Suriye iç 
savaşının bugünkü halini almasının en büyük 
sebeplerinden biriyse farklı etnik ve mezhep kökenli 
çatışmalardır.

Demografik değişim, ‘‘Belirli bir ırka dine veya 
mezhebe bağlı insan gruplarının topraklarını terk 
etmesini sağlayarak, yerlerine farklı bir ırka, dine 
veya mezhebe bağlı grupları yerleştirmek” olarak 
tanımlanmaktadır(3). Suriye iç savaşı sonrasında 
radikal güçler, dış devletler ve Suriye hükümeti gibi 
farklı cephelerin, ülkenin demografik yapısını 
homojenleştirmek amacıyla; sivil halkı katlettiği 
bilinmektedir. Halkın büyük çoğunluğunu katledip 
geri kalanları kitlesel göçe zorlayarak yerine başka 
(hükümet yanlısı ve terör örgütü) grupları yerleştirmiş 
ve ülkeyi “etnik ve mezhebi temizliğe” tabi 
tutturdukları gözlenmiştir. Böylece halkın, bir tarafta 
YPG,  IŞİD ve El Nusra gibi radikal örgütlerin 
etkisiyle kimlikleri ötekileştirilmiş, diğer yandan da 
rejim tarafından insanlık dışı yöntem ve araçlarla 
şiddete maruz bırakıldığı görülmüştür. Uygulanan 
şiddet doğrudan insanlara yöneltilen fiziksel 
eylemlerle sınırlı kalmamıştır. Uzun dönemli, dolaylı 
psikolojik harp yöntemleri ve psikolojik araçlara 
sıklıkla başvurulmuştur. Böylece insanlar yaşadıkları 
bölgede temel insani ihtiyaçlarını karşılayamaz hale 
getirilerek göçe zorlanmıştır. Özellikle kuşatma 
altındaki bölgelerin kıtlık, kuraklık ve salgın 
hastalıklarla baş başa bırakarak halkın yok edilmesi, 
gıda, ilaç gibi desteklerin engellenmesi, elektrik, su 
ve petrol gibi yaşamsal kaynakların kesilmesi şiddetin 
dolaylı  yansımalarına örnek olarak görülmektedir. 
Yol, köprü, baraj, hastane, fabrika, ulaşım, sağlık, 
üretim ve eğitim yapılarının yıkılması ise şiddetin 

izlerinin uzun dönem etkilerinden olduğunu 
göstermektedir (4).

Savaşın, askeri, politik, ekonomik, hukuki ve 
sosyolojik etkileri başlangıçta küçük bir çevreyi 
etkilerken, sonrasında yoğunlaşan işsizlik, yoksulluk 
ve artmaya başlayan göçle bu durum sadece Suriye’yi 
etkilemekten çıkmış, sırasıyla komşuları ve Avrupa 
ülkelerini etkiler hale gelmiştir.  İç savaşla birlikte, 
ülke genelinde çoğunluğun sivil halktan oluştuğu en 
az 220.000 kişi hayatını kaybetmiş (5), ülkenin 
neredeyse yarısı olan 8 milyon kişinin de Suriye 
içinde yerlerinden edilmiş olduğu Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 
bildirilmiştir (6). Göç edilen ülkeye göre demografik 
yapı ve hukuki statüler değişmekle birlikte, 
Türkiye’de 3,6 milyon, Lübnan’da 938.000, 
Ürdün’de 660.000, Irak’ta 253.000, Mısır’da ise 
133.000 ‘den fazla Suriyeli ikamet etmektedir (7). 
Türkiye’nin göç edilen ülkeler arasında tercih 
edilmesinde; komşu ülke olma, coğrafi yakınlık, 
halkın temel insani haklar ve refah seviyelerinin 
yüksekliği, Avrupa’ya göç yolculuğunda köprü 
niteliği taşıması gibi sebepler sayılabilmektedir. 
Bunların yanı sıra sosyolojik sebepler, tarihsel, 
kültürel bağlar, akrabalık ilişkileri, sosyal ağlar, din 
ve dil birliği gibi etmenlerin de oldukça etkili olduğu 
görülmektedir. Özellikle din ve dil ortaklığı 
sığınmacıların Türkiye’ye uyum sürecini olumlu 
yönde etkilediği görülmektedir (8). Türkiye sınırında 
bulunan kamplarda yapılan bir çalışmada, kampta 
kalan sığınmacıların büyük bir çoğunluğunun 
profesyonel meslek sahibi olmadığı, ağırlıklı olarak 
kırsal kökenli oldukları, eğitim seviyelerinin düşük ve 
sosyo-ekonomik olarak da alt grupta yer aldıkları 
belirtilmektedir. Aynı zamanda kampta; kültür yaşam 
biçimi, ahlaki kodlardan kaynaklı farklılıkların sosyal 
dışlanma sebebi olduğu ifade edilmektedir (9). Öte 
yandan göç edilen şehirlerde ev kiralarında artış, iş 
piyasasının olumsuz etkilenmesi, suç oranlarında 
yükseliş (10), çarpık ve hızlı kentleşme, yerel halka 
oranla sığınmacıların ivmeli nüfus artışı (11)  gibi 
sebeplerin sığınmacılara karşı olumsuz tepkilere yol 
açtığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak sığınmacıların 
ülkelere, şehir ve kamp hayatına göre farklılık 
gösteren toplumsal sorunlarla karşılaştıkları 
gözlemlenmektedir.

Toplumsal statülerinin bir anda yok sayılması, 
kimliklerine ait ne varsa yerle bir edilmesi, birey 
olmanın getirdiği özgürlüğün kısıtlanması, kültür 
anıtları, farklı inanç gruplarının kutsal mekanları ve 
şehirlerinin tahribi, savaş mağduru milyonlarca 
insanda fizyolojik ve sosyolojik kayıplara sebep 
olmuştur. Maddi savaştan ziyade toplumsal ve manevi 
savaş ile bir toplumun kökleri ve ait olduğu değerlerin 
elinden alınıp güvensiz bir dünyaya mahkum olmaları 
sağlanmıştır. Genel olarak bakıldığında Suriye iç 
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savaşının gündemde önemli bir yer tutan siyasi etkisi, 
soyut olan sosyolojik etkilerinin geri planda 
kalmasına sebep olmuştur. Oysa Dünya Sağlık Örgütü 
temel insani haklardan olan sağlığı,‘‘Sağlık sadece 
hastalık ve sakatlığın olmayışı değil bedence, ruhça 
ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.’’ şeklinde 
tanımlamaktadır.(12) Tanımda bahsedilen sosyal yönle 
sağlığın sadece bireysel/fiziksel kalıplardan ibaret 
olmadığı, toplumsal olarak da ele alınması gerektiği 
görülmektedir. Savaş mağdurlarının işsizlik, can 
güvenliği sorunlarıyla boğuşması, kültür, inanç, ahlak 
ve daha ötesinde kimlik savaşı vermesi aynı zamanda 
geçirdikleri toplumsal travma, savaşın arka 
planındaki uzun dönem ve dolaylı etkilerini 
içermektedir.
15.185 Suriyeli sığınmacı ile gerçekleştirilen çalışma 
sonucunda elde edilen verilere göre, psikososyal 
desteğe ihtiyaç duyanların yaklaşık %52’sini 
kadınların, %48’inin de erkeklerin oluşturduğu 
bildirilmektedir. Genel olarak incelenen nüfusun 
yaklaşık yarısının psikososyal desteğe ihtiyaç 
duyduğu gözlemlenmektedir (13). Küçük bir 
popülasyondan elde edilen bu veri, savaş mağduru 
yaklaşık yirmi milyon kişi baz alındığında geleceğe 
yönelik psikolojik ve sosyal yönden ciddi sorunların 
yaşanabileceğini ortaya koymaktadır. Bireylerin 
psikososyal problemlerinin devam etmesinde, savaş 
anında yaşanan travmaların yanı sıra hayatlarına 
devam ederken karşılaştıkları yeni yaşam biçimleri ve 
bunların beraberlerinde getirdikleri sorunlar da etkili 
olmuştur. Çatışma bölgelerinde veya çatışma sonucu 
göç edilen şehirlerde şiddetin sosyo kültürel 
yansıması olarak temel insani duyguların köreldiği, 
değer yargılarının anlamını ve önceliğini kaybettiği; 
güven, sevgi, yardımlaşma, dostluk, dayanışma gibi 
toplumu toplum yapan dinamiklerin hasar alıp 
zayıfladığı gözlemlenmektedir. Ayrıca kriminolojik 
araştırmalar, savaş tecrübesi yaşanmış ülkelerde, 
cinayet suçlarında ciddi oranda yükselişin olduğunu 
ortaya koymaktadır.(14) Özellikle sosyal medya ve 
kamuoyuna yansıtılan işkence yöntemleri, tecavüzler, 
kıyımlar, savaşı ilk günkü tazeliğinde tutarak algısal 
yanılmalara ve savaşın çözümsüzlüğüne sebep 
olmaktadır. Ün salmak, güç gösterisi ve propaganda 
amacıyla yapılan, etnik ve dinsel kimliklerin 
araçsallaştırılmasıyla meşru gösterilen şiddet 
eylemleri; sosyal yönden yalnız, boşlukta kalmış 
bireylerin manevi yoksunluklarını güç gösterileriyle 
bastırabilecekleri alanlar yaratan silahlı küresel 
grupların geniş ağlara yayılmasını sağlamaktadır. 
Taklit ederek öğrenilen şiddet özellikle çocuk ve 
gençlerde kalıcı izler oluşturmaktadır. Bu  ağlara 
dahil olan çocuk ve gençlerin ideoloji, din, mezhep 
gibi içsel bir güce bağlatılıp, şiddeti 
normalleştirmeleri ve alışkanlık haline getirmeleri 
kolaylaştırılmakta, acımasız eylemler 
gerçekleştirmleri hedeflenmektedir.
 

Yaşanan travma, kayıp, tecavüz, kimlik karmaşası 
gibi sorunlar özellikle kadınların sorumluluk ve 
rollerinde artış hissettirmekte ve aile içindeki 
bireylerde rol değişimine sebep olmaktadır. Özellikle 
yaşanan cinsel taciz olayları doğu kültürünün 
değerlerinden olan namus, ahlak, nesil gibi toplumun 
referans noktalarını derinden sarsmaktadır. Göç eden 
nüfusun büyük kısmını çocuk, genç yaştaki bekâr ve 
dul kadınların oluşturması özellikle yerel halk 
arasında boşanma oranlarının artabileceği ve çok 
eşliliğin yaygınlaşabileceği tehlikesini doğurmakla 
birlikte ahlaksal kaygılara ve aile içi çatışmalara 
neden olabilmektedir (15). İlaveten yaşam biçimi, 
kültür ve gelenek gibi toplumsal bellek kavramlarının 
göç edilen yerin frekanslarına uyum 
sağlayamamasından kaynaklanan sosyal dışlanma, 
değer yanılgıları, hor görülme ve ikinci sınıf vatandaş 
yerine konulma gibi sorunlar bireyleri kendilerini 
topluma kabul ettirme arayışlarına ve sosyal alanlarda 
hızlıca değişime itmekte sonuç itibariyle kültür 
tahribatı ahlak yozlaşması gibi geri dönüşümü zor 
problemleri beraberinde getirmektedir.

Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak Suriyeli sığınmacılar için ekonomik, 
siyasi ve sosyal politikalar düzenlenirken, göç edilen 
ülkelerde değişiklik gösteren statü, demografik yapı 
ve hak tanımlamalarındaki farklılıkların dikkate 
alınması gerekmektedir. Düzenlemeler yapılırken 
referans alınacak nokta sadece ülke çıkarlarına göre 
anlık değişen siyaset dili değil aynı zamanda insanın 
sosyal, psikolojik ve kültürel boyutları olmalıdır. 
Kamplarda yaşayan savaş mağduru binlerce insan 
özellikle eğitim, sağlık, sosyal-kültürel faaliyetler, 
rehabilitasyon ve dinsel hizmetlerin sunumundan 
kaynaklı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çocuklar ise 
bedensel zihinsel ve ruhsal gelişimleri için daha fazla 
sosyal aktivite, spor vb. alanlarına ihtiyaç 
duymaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesine ek olarak 
kamp hayatı yaşayan bireylerin ilgi alanı ve 
becerilerine yönelik meslek edinim kursları 
arttırılmalı, böylece bireylerde ruhsal olarak yeterlilik 
hissinin uyandırılması sağlanmalıdır.

Sosyal medyanın hep kötü örnekleri dikte ettiği aynı 
zamanda ekranlara yansıtılan yabancılaştırıcı, 
yönlendirici, ötekileştirici, sivri ve yanlı dili 
çatışmayı ve savaşın kalıntılarını tekrar hatırlatarak 
kişileri baskı altında tutup psikolojik harp yöntemiyle 
kolayca sinmelerine ve yönlendirilmelerine sebep 
olmaktadır. Etkisi çok fazla olan medya, tutarlı ve 
doğru bilgileri sunup gerçekten barış ve çözüm odaklı 
yönlendirmelerde bulunmalıdır.

Yaşanan travma, kayıp, tecavüz, kimlik karmaşası vb. 
sorunlar için temel insani yardımlara ek olarak 
psikolojik, psikiyatrik, rehabilitasyon ve sosyal 
hizmetler alanında daha fazla elle tutulur çalışmalar 

yürütülmelidir. Yeni neslin inşası için çatışmalardan 
en fazla etkilenen kadın ve çocuklara cinsiyet ve yaş 
grubu öncelikli iyileştirici hizmetler sağlanmalıdır. 
İki boyutlu olan insanın ilk önce iç boyutunun imar 
edilmesi ve yeniden ayağa kaldırılması, barışın 
sağlanması ve çatışmaların iyileştirilmesi için atılacak 
en büyük adımlardan birisi olabileceği 
düşünülmektedir. Yüzyıllardır vatandaşlarının 
kimliklerinin, tarihlerinin kısaca aidiyetlerinin izlerini 
taşıyan Suriye’nin bağımlı, illegal ve terör örgütlerin 
yaşam alanı ve sığınakları haline gelmesi barışı, 
umudu ve güven ortamını zorlaştırmaktadır. Ayrıca 
hala devam eden devlet ve devlet dışı güçlerin sıcak 
çatışmaları savaşın yıkıcı gücünü ve travmalarını 
hatırlatmakta; korku, endişe, kaygı, belirsizlik 
duygularının hissedilmesine sebep olmaktadır. Sivil 
toplum örgütlerinin, devletlerin ve devlet üstü 
kuruluşların geniş çaplı iş birliğine dayalı tarafsız 
yaklaşımlarla sorunların çözümünde daha etkin rol 
oynamaları, sahada uygulanabilir sonuçlar alınmasını 
kolaylaştıracaktır.
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Toplumsal gruplar; din, mezhep, davranış şekilleri, 
kültür, ahlak, ırk ve kimliklerin farklılaşmasıyla 
ortaya çıkmıştır. Toplumun yapı taşı olan insanın da 
doğası gereği çevresine güven duyma ve bir gruba ait 
olma ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal grupların 
içerisinde yer aldığı görülmektedir. Zaman içerisinde 
çeşitliliği artan bu gruplar hem zenginlik hem de 
çatışmaların sebeplerinde en önemli faktör olarak 
gösterilmektedir. 2011 iç savaş öncesi yaklaşık 22 
milyon nüfusa sahip olan Suriye’nin demografik 
yapısını; % 60 Sünni Arap, % 10 Nusayri Arap, % 10 
Sünni Kürt, %10 Hıristiyan Arap, % 5 Türkmen ve % 
3 Dürzi Arap oluşturmaktadır(1).  Ülkenin farklı 
medeniyet ve kültürlerin geçiş güzergâhı üzerinde 
olması; bölgeyi uluslararası nüfuz mücadelelerinin 
yaşandığı merkezlerden biri haline getirmiştir. Suriye 
farklı etnik ve dini yapıya sahip vatandaşları ile 
kozmopolit bir ülke özelliği taşımaktadır. İnançlar 
konusundaki bu çeşitlilik çoğu kez kültürel 
gelişmelere ve birleşmelere engel olup bölünmelere, 
baskılara ve soykırımlara yol açmıştır. Bu durum 
sadece farklı dinden olanlara karşı değil aynı din 
içindeki farklı görüş/mezhepler arasında da 
çatışmalara sebep olduğu görülmüştür (2). Suriye iç 
savaşının bugünkü halini almasının en büyük 
sebeplerinden biriyse farklı etnik ve mezhep kökenli 
çatışmalardır.

Demografik değişim, ‘‘Belirli bir ırka dine veya 
mezhebe bağlı insan gruplarının topraklarını terk 
etmesini sağlayarak, yerlerine farklı bir ırka, dine 
veya mezhebe bağlı grupları yerleştirmek” olarak 
tanımlanmaktadır(3). Suriye iç savaşı sonrasında 
radikal güçler, dış devletler ve Suriye hükümeti gibi 
farklı cephelerin, ülkenin demografik yapısını 
homojenleştirmek amacıyla; sivil halkı katlettiği 
bilinmektedir. Halkın büyük çoğunluğunu katledip 
geri kalanları kitlesel göçe zorlayarak yerine başka 
(hükümet yanlısı ve terör örgütü) grupları yerleştirmiş 
ve ülkeyi “etnik ve mezhebi temizliğe” tabi 
tutturdukları gözlenmiştir. Böylece halkın, bir tarafta 
YPG,  IŞİD ve El Nusra gibi radikal örgütlerin 
etkisiyle kimlikleri ötekileştirilmiş, diğer yandan da 
rejim tarafından insanlık dışı yöntem ve araçlarla 
şiddete maruz bırakıldığı görülmüştür. Uygulanan 
şiddet doğrudan insanlara yöneltilen fiziksel 
eylemlerle sınırlı kalmamıştır. Uzun dönemli, dolaylı 
psikolojik harp yöntemleri ve psikolojik araçlara 
sıklıkla başvurulmuştur. Böylece insanlar yaşadıkları 
bölgede temel insani ihtiyaçlarını karşılayamaz hale 
getirilerek göçe zorlanmıştır. Özellikle kuşatma 
altındaki bölgelerin kıtlık, kuraklık ve salgın 
hastalıklarla baş başa bırakarak halkın yok edilmesi, 
gıda, ilaç gibi desteklerin engellenmesi, elektrik, su 
ve petrol gibi yaşamsal kaynakların kesilmesi şiddetin 
dolaylı  yansımalarına örnek olarak görülmektedir. 
Yol, köprü, baraj, hastane, fabrika, ulaşım, sağlık, 
üretim ve eğitim yapılarının yıkılması ise şiddetin 

izlerinin uzun dönem etkilerinden olduğunu 
göstermektedir (4).

Savaşın, askeri, politik, ekonomik, hukuki ve 
sosyolojik etkileri başlangıçta küçük bir çevreyi 
etkilerken, sonrasında yoğunlaşan işsizlik, yoksulluk 
ve artmaya başlayan göçle bu durum sadece Suriye’yi 
etkilemekten çıkmış, sırasıyla komşuları ve Avrupa 
ülkelerini etkiler hale gelmiştir.  İç savaşla birlikte, 
ülke genelinde çoğunluğun sivil halktan oluştuğu en 
az 220.000 kişi hayatını kaybetmiş (5), ülkenin 
neredeyse yarısı olan 8 milyon kişinin de Suriye 
içinde yerlerinden edilmiş olduğu Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 
bildirilmiştir (6). Göç edilen ülkeye göre demografik 
yapı ve hukuki statüler değişmekle birlikte, 
Türkiye’de 3,6 milyon, Lübnan’da 938.000, 
Ürdün’de 660.000, Irak’ta 253.000, Mısır’da ise 
133.000 ‘den fazla Suriyeli ikamet etmektedir (7). 
Türkiye’nin göç edilen ülkeler arasında tercih 
edilmesinde; komşu ülke olma, coğrafi yakınlık, 
halkın temel insani haklar ve refah seviyelerinin 
yüksekliği, Avrupa’ya göç yolculuğunda köprü 
niteliği taşıması gibi sebepler sayılabilmektedir. 
Bunların yanı sıra sosyolojik sebepler, tarihsel, 
kültürel bağlar, akrabalık ilişkileri, sosyal ağlar, din 
ve dil birliği gibi etmenlerin de oldukça etkili olduğu 
görülmektedir. Özellikle din ve dil ortaklığı 
sığınmacıların Türkiye’ye uyum sürecini olumlu 
yönde etkilediği görülmektedir (8). Türkiye sınırında 
bulunan kamplarda yapılan bir çalışmada, kampta 
kalan sığınmacıların büyük bir çoğunluğunun 
profesyonel meslek sahibi olmadığı, ağırlıklı olarak 
kırsal kökenli oldukları, eğitim seviyelerinin düşük ve 
sosyo-ekonomik olarak da alt grupta yer aldıkları 
belirtilmektedir. Aynı zamanda kampta; kültür yaşam 
biçimi, ahlaki kodlardan kaynaklı farklılıkların sosyal 
dışlanma sebebi olduğu ifade edilmektedir (9). Öte 
yandan göç edilen şehirlerde ev kiralarında artış, iş 
piyasasının olumsuz etkilenmesi, suç oranlarında 
yükseliş (10), çarpık ve hızlı kentleşme, yerel halka 
oranla sığınmacıların ivmeli nüfus artışı (11)  gibi 
sebeplerin sığınmacılara karşı olumsuz tepkilere yol 
açtığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak sığınmacıların 
ülkelere, şehir ve kamp hayatına göre farklılık 
gösteren toplumsal sorunlarla karşılaştıkları 
gözlemlenmektedir.

Toplumsal statülerinin bir anda yok sayılması, 
kimliklerine ait ne varsa yerle bir edilmesi, birey 
olmanın getirdiği özgürlüğün kısıtlanması, kültür 
anıtları, farklı inanç gruplarının kutsal mekanları ve 
şehirlerinin tahribi, savaş mağduru milyonlarca 
insanda fizyolojik ve sosyolojik kayıplara sebep 
olmuştur. Maddi savaştan ziyade toplumsal ve manevi 
savaş ile bir toplumun kökleri ve ait olduğu değerlerin 
elinden alınıp güvensiz bir dünyaya mahkum olmaları 
sağlanmıştır. Genel olarak bakıldığında Suriye iç 
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savaşının gündemde önemli bir yer tutan siyasi etkisi, 
soyut olan sosyolojik etkilerinin geri planda 
kalmasına sebep olmuştur. Oysa Dünya Sağlık Örgütü 
temel insani haklardan olan sağlığı,‘‘Sağlık sadece 
hastalık ve sakatlığın olmayışı değil bedence, ruhça 
ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.’’ şeklinde 
tanımlamaktadır.(12) Tanımda bahsedilen sosyal yönle 
sağlığın sadece bireysel/fiziksel kalıplardan ibaret 
olmadığı, toplumsal olarak da ele alınması gerektiği 
görülmektedir. Savaş mağdurlarının işsizlik, can 
güvenliği sorunlarıyla boğuşması, kültür, inanç, ahlak 
ve daha ötesinde kimlik savaşı vermesi aynı zamanda 
geçirdikleri toplumsal travma, savaşın arka 
planındaki uzun dönem ve dolaylı etkilerini 
içermektedir.
15.185 Suriyeli sığınmacı ile gerçekleştirilen çalışma 
sonucunda elde edilen verilere göre, psikososyal 
desteğe ihtiyaç duyanların yaklaşık %52’sini 
kadınların, %48’inin de erkeklerin oluşturduğu 
bildirilmektedir. Genel olarak incelenen nüfusun 
yaklaşık yarısının psikososyal desteğe ihtiyaç 
duyduğu gözlemlenmektedir (13). Küçük bir 
popülasyondan elde edilen bu veri, savaş mağduru 
yaklaşık yirmi milyon kişi baz alındığında geleceğe 
yönelik psikolojik ve sosyal yönden ciddi sorunların 
yaşanabileceğini ortaya koymaktadır. Bireylerin 
psikososyal problemlerinin devam etmesinde, savaş 
anında yaşanan travmaların yanı sıra hayatlarına 
devam ederken karşılaştıkları yeni yaşam biçimleri ve 
bunların beraberlerinde getirdikleri sorunlar da etkili 
olmuştur. Çatışma bölgelerinde veya çatışma sonucu 
göç edilen şehirlerde şiddetin sosyo kültürel 
yansıması olarak temel insani duyguların köreldiği, 
değer yargılarının anlamını ve önceliğini kaybettiği; 
güven, sevgi, yardımlaşma, dostluk, dayanışma gibi 
toplumu toplum yapan dinamiklerin hasar alıp 
zayıfladığı gözlemlenmektedir. Ayrıca kriminolojik 
araştırmalar, savaş tecrübesi yaşanmış ülkelerde, 
cinayet suçlarında ciddi oranda yükselişin olduğunu 
ortaya koymaktadır.(14) Özellikle sosyal medya ve 
kamuoyuna yansıtılan işkence yöntemleri, tecavüzler, 
kıyımlar, savaşı ilk günkü tazeliğinde tutarak algısal 
yanılmalara ve savaşın çözümsüzlüğüne sebep 
olmaktadır. Ün salmak, güç gösterisi ve propaganda 
amacıyla yapılan, etnik ve dinsel kimliklerin 
araçsallaştırılmasıyla meşru gösterilen şiddet 
eylemleri; sosyal yönden yalnız, boşlukta kalmış 
bireylerin manevi yoksunluklarını güç gösterileriyle 
bastırabilecekleri alanlar yaratan silahlı küresel 
grupların geniş ağlara yayılmasını sağlamaktadır. 
Taklit ederek öğrenilen şiddet özellikle çocuk ve 
gençlerde kalıcı izler oluşturmaktadır. Bu  ağlara 
dahil olan çocuk ve gençlerin ideoloji, din, mezhep 
gibi içsel bir güce bağlatılıp, şiddeti 
normalleştirmeleri ve alışkanlık haline getirmeleri 
kolaylaştırılmakta, acımasız eylemler 
gerçekleştirmleri hedeflenmektedir.
 

Yaşanan travma, kayıp, tecavüz, kimlik karmaşası 
gibi sorunlar özellikle kadınların sorumluluk ve 
rollerinde artış hissettirmekte ve aile içindeki 
bireylerde rol değişimine sebep olmaktadır. Özellikle 
yaşanan cinsel taciz olayları doğu kültürünün 
değerlerinden olan namus, ahlak, nesil gibi toplumun 
referans noktalarını derinden sarsmaktadır. Göç eden 
nüfusun büyük kısmını çocuk, genç yaştaki bekâr ve 
dul kadınların oluşturması özellikle yerel halk 
arasında boşanma oranlarının artabileceği ve çok 
eşliliğin yaygınlaşabileceği tehlikesini doğurmakla 
birlikte ahlaksal kaygılara ve aile içi çatışmalara 
neden olabilmektedir (15). İlaveten yaşam biçimi, 
kültür ve gelenek gibi toplumsal bellek kavramlarının 
göç edilen yerin frekanslarına uyum 
sağlayamamasından kaynaklanan sosyal dışlanma, 
değer yanılgıları, hor görülme ve ikinci sınıf vatandaş 
yerine konulma gibi sorunlar bireyleri kendilerini 
topluma kabul ettirme arayışlarına ve sosyal alanlarda 
hızlıca değişime itmekte sonuç itibariyle kültür 
tahribatı ahlak yozlaşması gibi geri dönüşümü zor 
problemleri beraberinde getirmektedir.

Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak Suriyeli sığınmacılar için ekonomik, 
siyasi ve sosyal politikalar düzenlenirken, göç edilen 
ülkelerde değişiklik gösteren statü, demografik yapı 
ve hak tanımlamalarındaki farklılıkların dikkate 
alınması gerekmektedir. Düzenlemeler yapılırken 
referans alınacak nokta sadece ülke çıkarlarına göre 
anlık değişen siyaset dili değil aynı zamanda insanın 
sosyal, psikolojik ve kültürel boyutları olmalıdır. 
Kamplarda yaşayan savaş mağduru binlerce insan 
özellikle eğitim, sağlık, sosyal-kültürel faaliyetler, 
rehabilitasyon ve dinsel hizmetlerin sunumundan 
kaynaklı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çocuklar ise 
bedensel zihinsel ve ruhsal gelişimleri için daha fazla 
sosyal aktivite, spor vb. alanlarına ihtiyaç 
duymaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesine ek olarak 
kamp hayatı yaşayan bireylerin ilgi alanı ve 
becerilerine yönelik meslek edinim kursları 
arttırılmalı, böylece bireylerde ruhsal olarak yeterlilik 
hissinin uyandırılması sağlanmalıdır.

Sosyal medyanın hep kötü örnekleri dikte ettiği aynı 
zamanda ekranlara yansıtılan yabancılaştırıcı, 
yönlendirici, ötekileştirici, sivri ve yanlı dili 
çatışmayı ve savaşın kalıntılarını tekrar hatırlatarak 
kişileri baskı altında tutup psikolojik harp yöntemiyle 
kolayca sinmelerine ve yönlendirilmelerine sebep 
olmaktadır. Etkisi çok fazla olan medya, tutarlı ve 
doğru bilgileri sunup gerçekten barış ve çözüm odaklı 
yönlendirmelerde bulunmalıdır.

Yaşanan travma, kayıp, tecavüz, kimlik karmaşası vb. 
sorunlar için temel insani yardımlara ek olarak 
psikolojik, psikiyatrik, rehabilitasyon ve sosyal 
hizmetler alanında daha fazla elle tutulur çalışmalar 

yürütülmelidir. Yeni neslin inşası için çatışmalardan 
en fazla etkilenen kadın ve çocuklara cinsiyet ve yaş 
grubu öncelikli iyileştirici hizmetler sağlanmalıdır. 
İki boyutlu olan insanın ilk önce iç boyutunun imar 
edilmesi ve yeniden ayağa kaldırılması, barışın 
sağlanması ve çatışmaların iyileştirilmesi için atılacak 
en büyük adımlardan birisi olabileceği 
düşünülmektedir. Yüzyıllardır vatandaşlarının 
kimliklerinin, tarihlerinin kısaca aidiyetlerinin izlerini 
taşıyan Suriye’nin bağımlı, illegal ve terör örgütlerin 
yaşam alanı ve sığınakları haline gelmesi barışı, 
umudu ve güven ortamını zorlaştırmaktadır. Ayrıca 
hala devam eden devlet ve devlet dışı güçlerin sıcak 
çatışmaları savaşın yıkıcı gücünü ve travmalarını 
hatırlatmakta; korku, endişe, kaygı, belirsizlik 
duygularının hissedilmesine sebep olmaktadır. Sivil 
toplum örgütlerinin, devletlerin ve devlet üstü 
kuruluşların geniş çaplı iş birliğine dayalı tarafsız 
yaklaşımlarla sorunların çözümünde daha etkin rol 
oynamaları, sahada uygulanabilir sonuçlar alınmasını 
kolaylaştıracaktır.
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Toplumsal gruplar; din, mezhep, davranış şekilleri, 
kültür, ahlak, ırk ve kimliklerin farklılaşmasıyla 
ortaya çıkmıştır. Toplumun yapı taşı olan insanın da 
doğası gereği çevresine güven duyma ve bir gruba ait 
olma ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal grupların 
içerisinde yer aldığı görülmektedir. Zaman içerisinde 
çeşitliliği artan bu gruplar hem zenginlik hem de 
çatışmaların sebeplerinde en önemli faktör olarak 
gösterilmektedir. 2011 iç savaş öncesi yaklaşık 22 
milyon nüfusa sahip olan Suriye’nin demografik 
yapısını; % 60 Sünni Arap, % 10 Nusayri Arap, % 10 
Sünni Kürt, %10 Hıristiyan Arap, % 5 Türkmen ve % 
3 Dürzi Arap oluşturmaktadır(1).  Ülkenin farklı 
medeniyet ve kültürlerin geçiş güzergâhı üzerinde 
olması; bölgeyi uluslararası nüfuz mücadelelerinin 
yaşandığı merkezlerden biri haline getirmiştir. Suriye 
farklı etnik ve dini yapıya sahip vatandaşları ile 
kozmopolit bir ülke özelliği taşımaktadır. İnançlar 
konusundaki bu çeşitlilik çoğu kez kültürel 
gelişmelere ve birleşmelere engel olup bölünmelere, 
baskılara ve soykırımlara yol açmıştır. Bu durum 
sadece farklı dinden olanlara karşı değil aynı din 
içindeki farklı görüş/mezhepler arasında da 
çatışmalara sebep olduğu görülmüştür (2). Suriye iç 
savaşının bugünkü halini almasının en büyük 
sebeplerinden biriyse farklı etnik ve mezhep kökenli 
çatışmalardır.

Demografik değişim, ‘‘Belirli bir ırka dine veya 
mezhebe bağlı insan gruplarının topraklarını terk 
etmesini sağlayarak, yerlerine farklı bir ırka, dine 
veya mezhebe bağlı grupları yerleştirmek” olarak 
tanımlanmaktadır(3). Suriye iç savaşı sonrasında 
radikal güçler, dış devletler ve Suriye hükümeti gibi 
farklı cephelerin, ülkenin demografik yapısını 
homojenleştirmek amacıyla; sivil halkı katlettiği 
bilinmektedir. Halkın büyük çoğunluğunu katledip 
geri kalanları kitlesel göçe zorlayarak yerine başka 
(hükümet yanlısı ve terör örgütü) grupları yerleştirmiş 
ve ülkeyi “etnik ve mezhebi temizliğe” tabi 
tutturdukları gözlenmiştir. Böylece halkın, bir tarafta 
YPG,  IŞİD ve El Nusra gibi radikal örgütlerin 
etkisiyle kimlikleri ötekileştirilmiş, diğer yandan da 
rejim tarafından insanlık dışı yöntem ve araçlarla 
şiddete maruz bırakıldığı görülmüştür. Uygulanan 
şiddet doğrudan insanlara yöneltilen fiziksel 
eylemlerle sınırlı kalmamıştır. Uzun dönemli, dolaylı 
psikolojik harp yöntemleri ve psikolojik araçlara 
sıklıkla başvurulmuştur. Böylece insanlar yaşadıkları 
bölgede temel insani ihtiyaçlarını karşılayamaz hale 
getirilerek göçe zorlanmıştır. Özellikle kuşatma 
altındaki bölgelerin kıtlık, kuraklık ve salgın 
hastalıklarla baş başa bırakarak halkın yok edilmesi, 
gıda, ilaç gibi desteklerin engellenmesi, elektrik, su 
ve petrol gibi yaşamsal kaynakların kesilmesi şiddetin 
dolaylı  yansımalarına örnek olarak görülmektedir. 
Yol, köprü, baraj, hastane, fabrika, ulaşım, sağlık, 
üretim ve eğitim yapılarının yıkılması ise şiddetin 

izlerinin uzun dönem etkilerinden olduğunu 
göstermektedir (4).

Savaşın, askeri, politik, ekonomik, hukuki ve 
sosyolojik etkileri başlangıçta küçük bir çevreyi 
etkilerken, sonrasında yoğunlaşan işsizlik, yoksulluk 
ve artmaya başlayan göçle bu durum sadece Suriye’yi 
etkilemekten çıkmış, sırasıyla komşuları ve Avrupa 
ülkelerini etkiler hale gelmiştir.  İç savaşla birlikte, 
ülke genelinde çoğunluğun sivil halktan oluştuğu en 
az 220.000 kişi hayatını kaybetmiş (5), ülkenin 
neredeyse yarısı olan 8 milyon kişinin de Suriye 
içinde yerlerinden edilmiş olduğu Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 
bildirilmiştir (6). Göç edilen ülkeye göre demografik 
yapı ve hukuki statüler değişmekle birlikte, 
Türkiye’de 3,6 milyon, Lübnan’da 938.000, 
Ürdün’de 660.000, Irak’ta 253.000, Mısır’da ise 
133.000 ‘den fazla Suriyeli ikamet etmektedir (7). 
Türkiye’nin göç edilen ülkeler arasında tercih 
edilmesinde; komşu ülke olma, coğrafi yakınlık, 
halkın temel insani haklar ve refah seviyelerinin 
yüksekliği, Avrupa’ya göç yolculuğunda köprü 
niteliği taşıması gibi sebepler sayılabilmektedir. 
Bunların yanı sıra sosyolojik sebepler, tarihsel, 
kültürel bağlar, akrabalık ilişkileri, sosyal ağlar, din 
ve dil birliği gibi etmenlerin de oldukça etkili olduğu 
görülmektedir. Özellikle din ve dil ortaklığı 
sığınmacıların Türkiye’ye uyum sürecini olumlu 
yönde etkilediği görülmektedir (8). Türkiye sınırında 
bulunan kamplarda yapılan bir çalışmada, kampta 
kalan sığınmacıların büyük bir çoğunluğunun 
profesyonel meslek sahibi olmadığı, ağırlıklı olarak 
kırsal kökenli oldukları, eğitim seviyelerinin düşük ve 
sosyo-ekonomik olarak da alt grupta yer aldıkları 
belirtilmektedir. Aynı zamanda kampta; kültür yaşam 
biçimi, ahlaki kodlardan kaynaklı farklılıkların sosyal 
dışlanma sebebi olduğu ifade edilmektedir (9). Öte 
yandan göç edilen şehirlerde ev kiralarında artış, iş 
piyasasının olumsuz etkilenmesi, suç oranlarında 
yükseliş (10), çarpık ve hızlı kentleşme, yerel halka 
oranla sığınmacıların ivmeli nüfus artışı (11)  gibi 
sebeplerin sığınmacılara karşı olumsuz tepkilere yol 
açtığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak sığınmacıların 
ülkelere, şehir ve kamp hayatına göre farklılık 
gösteren toplumsal sorunlarla karşılaştıkları 
gözlemlenmektedir.

Toplumsal statülerinin bir anda yok sayılması, 
kimliklerine ait ne varsa yerle bir edilmesi, birey 
olmanın getirdiği özgürlüğün kısıtlanması, kültür 
anıtları, farklı inanç gruplarının kutsal mekanları ve 
şehirlerinin tahribi, savaş mağduru milyonlarca 
insanda fizyolojik ve sosyolojik kayıplara sebep 
olmuştur. Maddi savaştan ziyade toplumsal ve manevi 
savaş ile bir toplumun kökleri ve ait olduğu değerlerin 
elinden alınıp güvensiz bir dünyaya mahkum olmaları 
sağlanmıştır. Genel olarak bakıldığında Suriye iç 
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savaşının gündemde önemli bir yer tutan siyasi etkisi, 
soyut olan sosyolojik etkilerinin geri planda 
kalmasına sebep olmuştur. Oysa Dünya Sağlık Örgütü 
temel insani haklardan olan sağlığı,‘‘Sağlık sadece 
hastalık ve sakatlığın olmayışı değil bedence, ruhça 
ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.’’ şeklinde 
tanımlamaktadır.(12) Tanımda bahsedilen sosyal yönle 
sağlığın sadece bireysel/fiziksel kalıplardan ibaret 
olmadığı, toplumsal olarak da ele alınması gerektiği 
görülmektedir. Savaş mağdurlarının işsizlik, can 
güvenliği sorunlarıyla boğuşması, kültür, inanç, ahlak 
ve daha ötesinde kimlik savaşı vermesi aynı zamanda 
geçirdikleri toplumsal travma, savaşın arka 
planındaki uzun dönem ve dolaylı etkilerini 
içermektedir.
15.185 Suriyeli sığınmacı ile gerçekleştirilen çalışma 
sonucunda elde edilen verilere göre, psikososyal 
desteğe ihtiyaç duyanların yaklaşık %52’sini 
kadınların, %48’inin de erkeklerin oluşturduğu 
bildirilmektedir. Genel olarak incelenen nüfusun 
yaklaşık yarısının psikososyal desteğe ihtiyaç 
duyduğu gözlemlenmektedir (13). Küçük bir 
popülasyondan elde edilen bu veri, savaş mağduru 
yaklaşık yirmi milyon kişi baz alındığında geleceğe 
yönelik psikolojik ve sosyal yönden ciddi sorunların 
yaşanabileceğini ortaya koymaktadır. Bireylerin 
psikososyal problemlerinin devam etmesinde, savaş 
anında yaşanan travmaların yanı sıra hayatlarına 
devam ederken karşılaştıkları yeni yaşam biçimleri ve 
bunların beraberlerinde getirdikleri sorunlar da etkili 
olmuştur. Çatışma bölgelerinde veya çatışma sonucu 
göç edilen şehirlerde şiddetin sosyo kültürel 
yansıması olarak temel insani duyguların köreldiği, 
değer yargılarının anlamını ve önceliğini kaybettiği; 
güven, sevgi, yardımlaşma, dostluk, dayanışma gibi 
toplumu toplum yapan dinamiklerin hasar alıp 
zayıfladığı gözlemlenmektedir. Ayrıca kriminolojik 
araştırmalar, savaş tecrübesi yaşanmış ülkelerde, 
cinayet suçlarında ciddi oranda yükselişin olduğunu 
ortaya koymaktadır.(14) Özellikle sosyal medya ve 
kamuoyuna yansıtılan işkence yöntemleri, tecavüzler, 
kıyımlar, savaşı ilk günkü tazeliğinde tutarak algısal 
yanılmalara ve savaşın çözümsüzlüğüne sebep 
olmaktadır. Ün salmak, güç gösterisi ve propaganda 
amacıyla yapılan, etnik ve dinsel kimliklerin 
araçsallaştırılmasıyla meşru gösterilen şiddet 
eylemleri; sosyal yönden yalnız, boşlukta kalmış 
bireylerin manevi yoksunluklarını güç gösterileriyle 
bastırabilecekleri alanlar yaratan silahlı küresel 
grupların geniş ağlara yayılmasını sağlamaktadır. 
Taklit ederek öğrenilen şiddet özellikle çocuk ve 
gençlerde kalıcı izler oluşturmaktadır. Bu  ağlara 
dahil olan çocuk ve gençlerin ideoloji, din, mezhep 
gibi içsel bir güce bağlatılıp, şiddeti 
normalleştirmeleri ve alışkanlık haline getirmeleri 
kolaylaştırılmakta, acımasız eylemler 
gerçekleştirmleri hedeflenmektedir.
 

Yaşanan travma, kayıp, tecavüz, kimlik karmaşası 
gibi sorunlar özellikle kadınların sorumluluk ve 
rollerinde artış hissettirmekte ve aile içindeki 
bireylerde rol değişimine sebep olmaktadır. Özellikle 
yaşanan cinsel taciz olayları doğu kültürünün 
değerlerinden olan namus, ahlak, nesil gibi toplumun 
referans noktalarını derinden sarsmaktadır. Göç eden 
nüfusun büyük kısmını çocuk, genç yaştaki bekâr ve 
dul kadınların oluşturması özellikle yerel halk 
arasında boşanma oranlarının artabileceği ve çok 
eşliliğin yaygınlaşabileceği tehlikesini doğurmakla 
birlikte ahlaksal kaygılara ve aile içi çatışmalara 
neden olabilmektedir (15). İlaveten yaşam biçimi, 
kültür ve gelenek gibi toplumsal bellek kavramlarının 
göç edilen yerin frekanslarına uyum 
sağlayamamasından kaynaklanan sosyal dışlanma, 
değer yanılgıları, hor görülme ve ikinci sınıf vatandaş 
yerine konulma gibi sorunlar bireyleri kendilerini 
topluma kabul ettirme arayışlarına ve sosyal alanlarda 
hızlıca değişime itmekte sonuç itibariyle kültür 
tahribatı ahlak yozlaşması gibi geri dönüşümü zor 
problemleri beraberinde getirmektedir.

Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak Suriyeli sığınmacılar için ekonomik, 
siyasi ve sosyal politikalar düzenlenirken, göç edilen 
ülkelerde değişiklik gösteren statü, demografik yapı 
ve hak tanımlamalarındaki farklılıkların dikkate 
alınması gerekmektedir. Düzenlemeler yapılırken 
referans alınacak nokta sadece ülke çıkarlarına göre 
anlık değişen siyaset dili değil aynı zamanda insanın 
sosyal, psikolojik ve kültürel boyutları olmalıdır. 
Kamplarda yaşayan savaş mağduru binlerce insan 
özellikle eğitim, sağlık, sosyal-kültürel faaliyetler, 
rehabilitasyon ve dinsel hizmetlerin sunumundan 
kaynaklı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Çocuklar ise 
bedensel zihinsel ve ruhsal gelişimleri için daha fazla 
sosyal aktivite, spor vb. alanlarına ihtiyaç 
duymaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesine ek olarak 
kamp hayatı yaşayan bireylerin ilgi alanı ve 
becerilerine yönelik meslek edinim kursları 
arttırılmalı, böylece bireylerde ruhsal olarak yeterlilik 
hissinin uyandırılması sağlanmalıdır.

Sosyal medyanın hep kötü örnekleri dikte ettiği aynı 
zamanda ekranlara yansıtılan yabancılaştırıcı, 
yönlendirici, ötekileştirici, sivri ve yanlı dili 
çatışmayı ve savaşın kalıntılarını tekrar hatırlatarak 
kişileri baskı altında tutup psikolojik harp yöntemiyle 
kolayca sinmelerine ve yönlendirilmelerine sebep 
olmaktadır. Etkisi çok fazla olan medya, tutarlı ve 
doğru bilgileri sunup gerçekten barış ve çözüm odaklı 
yönlendirmelerde bulunmalıdır.

Yaşanan travma, kayıp, tecavüz, kimlik karmaşası vb. 
sorunlar için temel insani yardımlara ek olarak 
psikolojik, psikiyatrik, rehabilitasyon ve sosyal 
hizmetler alanında daha fazla elle tutulur çalışmalar 

yürütülmelidir. Yeni neslin inşası için çatışmalardan 
en fazla etkilenen kadın ve çocuklara cinsiyet ve yaş 
grubu öncelikli iyileştirici hizmetler sağlanmalıdır. 
İki boyutlu olan insanın ilk önce iç boyutunun imar 
edilmesi ve yeniden ayağa kaldırılması, barışın 
sağlanması ve çatışmaların iyileştirilmesi için atılacak 
en büyük adımlardan birisi olabileceği 
düşünülmektedir. Yüzyıllardır vatandaşlarının 
kimliklerinin, tarihlerinin kısaca aidiyetlerinin izlerini 
taşıyan Suriye’nin bağımlı, illegal ve terör örgütlerin 
yaşam alanı ve sığınakları haline gelmesi barışı, 
umudu ve güven ortamını zorlaştırmaktadır. Ayrıca 
hala devam eden devlet ve devlet dışı güçlerin sıcak 
çatışmaları savaşın yıkıcı gücünü ve travmalarını 
hatırlatmakta; korku, endişe, kaygı, belirsizlik 
duygularının hissedilmesine sebep olmaktadır. Sivil 
toplum örgütlerinin, devletlerin ve devlet üstü 
kuruluşların geniş çaplı iş birliğine dayalı tarafsız 
yaklaşımlarla sorunların çözümünde daha etkin rol 
oynamaları, sahada uygulanabilir sonuçlar alınmasını 
kolaylaştıracaktır.
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