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1. Giriş
Bu makalede uluslararası bağlamda mülteciliğin 
yeri, mültecilik sorunları ve mültecilerin psikoloji-
leri tahlil edilmektedir. Giderek artan yabacı 
düşmanlığının bir sebebi olan mültecilerin hukuki 
durumu ve uygulamaların çelişkiliği üzerinde 
durulmaktadır. Bu kapsamda, BM Mültecilerin 
Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme ve uygulamada-
ki çelişkiler analiz edilecektir. Mültecilerin pskiolo-
jik durumu göz önüne alınarak sorunların çözümü 
noktasında önerileri sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: BM Mültecilerin Hukuki 
Statüsüne İlişkin Sözleşme, Mülteci Sorunları ve 
Psikolojik Durumları, Önyargı, Büyük Grup Kimli-
ği, Öteki Algısı.

2. Uluslararası Bağlamda Mülteciler
Uluslararası hukukun başlangıcı kabul edilen 
Milletler Cemiyeti Dönemi’nde mültecilerle ilgili 
birtakım çalışmalar yapılsa da bu çalışmalar 2. 
Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla sekteye uğramıştır. 
Birleşmiş Milletler Dönemi’ne geçildiğinde mülte-
ciler konusundaki ilk çalışma 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra mağduriyet yaşayan Filistinliler ile ilgili 
olmuştur. Filistinlilerle ilgili özel bir mültecilik 
komisyonu kurulmuştur. Bugün hala faaliyetini 
sürdürmektedir. Daha sonra 1950’de BM Mülteci-
ler Yüksek Komiserliği kurulur ve 1951 BM 
Cenevre Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Sözleşme imzalanır. Bugün uluslararası hukukta 
mültecilerle ilgili en önemli anlaşma bu sözleşme-
dir. Bu sözleşmeye 145 devlet taraftır, genel olarak 
kabul edilmiş ve başarılı bir anlaşmadır. Ancak 
sözleşmenin bazı özellikleri sorun teşkil etmektedir. 
Sözleşmenin temelini tarih kısıtlaması ve coğrafi 
kısıtlama özellikleri oluşturmaktadır. Sözü geçen 
tarih kısıtlamasına göre 1 Ocak 1951’den önce 
mülteci olan kişilerin sorunlarıyla ilgilenilmektedir. 
1967 New York Ek Protokolü ile tarih sınırlaması 
kaldırılmış ancak coğrafi kısıtlama ülkelerin 
inisiyatifine bırakılmıştır. Coğrafi sınırlama ise 
devletlerin mülteci veya mülteci adaylarının geldiği 
ülkeye göre bir ayrıma tabi tutulmasına sebebiyet 
vermektedir. 1967 New York Ek Protokolü anlaş-
mayı yenileyen bir protokoldür. Mülteciler ile ilgili 
sözleşme tekrar ele alınmıştır. Eğer bir devlet her iki 
sözleşmeye taraf ise en geniş haklar bakımından 
hangisi mültecilerin lehine ise o anlaşma veya hak, 
devleti bağlar. Bu sözleşmede mültecilik statüsünün 
şartı haklı zulüm korkusuna bağlanmaktadır. Kişi 
ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba aidiyeti 

veya siyasi görüşü nedeniyle kendi ülkesinde haklı 
zulüm korkusu yaşarsa başka bir ülkeye mültecilik 
başvurusunda bulunabilir. Başvuru için başvuru 
yapacağı ülkede fiziki bulunma şartı vardır, ülkeye 
girişi yasal veya yasadışı olması sorun teşkil etme-
mektedir. Başvuru yapacağı devletin de birtakım 
yükümlülükleri vardır. En önemlisi Mülteciler 
Sözleşmesi’nde de beyan edilen non-refoulement 
(geri göndermeme) ilkesidir. Non-refoulement 
ilkesince bir ülkeye mültecilik başvurusunda 
bulunan ancak mültecilik başvurusu kabul edilme-
yen kişi haklı zulüm korkusu nedeniyle kaçtığı 
ülkeye geri gönderilemez. Ayrıca kişi başka bir 
ülkeye gönderilecekse de bu ülkenin “safe” güvenli 
bir ülke olması gerekir. İki devlet arasında iade 
anlaşması olsa bile, kişi suç işlemiş olsa bile o ülke 
güvenli bir ülke değilse non-refoulemenet çerçeve-
since iade edilemez. Sınır dışı etme meselesinde 
mülteciler bakımından nonrefoulement çerçevesin-
de; belli bazı suçları işleyenler veya suç işlemese 
bile kamu güvenliği açısından tehlike teşkil edenler 
sınır dışı edilebilir. Ancak non-refoulement ilkesin-
ce sınır dışı edilecek kişi güvenli bir ülkeye gönde-
rilmesi zaruridir.

Mülteci ve sığınmacı hakları BM Mültecilerin 
Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme’de detaylı 
olarak ele alınmıştır. Sözleşmede mültecilik başvu-
rusunda bulunacak kişi fiziki olarak ülkede bulun-
ması gerekir. Fiziki bulunma mülteci haklarından 
‘ülkeye girme ve kalma hakkı’ sınıfına girer. Ülkeye 
girme ve kalma hakkı teamül haline gelmiş bir 
haktır.  Ancak fiiliyatta sözleşmeye ters düşen 
örnekler mevcuttur. Bunlardan biri AB Sınır 
Güvenliği Birimi Frontex’in Yunanistan sınırındaki 
uygulamalarıdır. Yunanistan’ın sınırında mültecileri 
geri itme, botları delme gibi insanlık dışı uygulama-
ları sözleşmeyle çelişmektedir. Frontex’ten önce de 
sahil güvenlik deniz kuvvetleri aynı uygulamaları 
yapmaktaydılar. Çünkü mülteciler fiziken ülke 
sınırlarına girdiği an ülkenin sığınmacıyı kabul 
etmesi zorunludur. Zaten hukuki olarak mülteci 
akınını engellemek amacıyla vize uygulamarı 
mevcuttur. Yine ülkeler hukuki olarak mültecilerin 
gelişini kolaylaştırmak zorunda değildir ancak 
zorlaştırmamasına dair sözleşmede hükümler 
mevcuttur. Diğer yandan Avrupa’da mülteci uygu-
lamaları bunlarla sınırlı kalmamıştır. Ülkelere 
girmeyi başarmış mültecileri yıldırmak, geri gitme-
sini sağlamak adına çeşitli uygulamaları mevcuttur. 
Örneğin yerel halkın mültecilere kötü davranması 
veya yaşamsal ihtiyaçların karşılanması hakkını 
engellemek gibi uygulamalar. Bu yasadışı uygula-
maların yanında bazı ülkeler  “bitişik bölge” ilan 
ederek mülteci akınını yasal olarak da engellemeye 
çalışmaktadır. Bitişik Bölge; ülkeler karasularının 
ötesinde açık denize alanı başlamakla birlikte, bu 
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açık deniz alanında 24 mile kadar -esas hattan 
itibaren- deniz alanı ilan etmektedir. Bu bitişik 
bölgede devletlerin dört konuda düzenleme yetki-
sinden bir tanesi göçtür. Bitişik bölge tampon bölge 
haline gelmektedir. Böylelikle ülkeler mültecileri, 
mülteci olmak için gelmeye çalışanları bitişik 
bölgede durdurup kendi karasularına sokmamaya 
çalışmaktadırlar. Ancak hukuken sözleşmeye taraf 
olan tüm devletlerin mültecilerin ülkeye girişini 
engellememe ve zorlaştırmama yükümlülükleri 
vardır. Sözleşme de ‘hayati-yaşamsal ihtiyaçların 
karşılanması hakkı’ devletin kendi vatandaşı ile eşit 
muamele etmesi şartıyla bağlanmıştır. Mültecileri 
kabul eden ancak kötü şartlarda olan ülkelerin 
mültecilere sağlayacağı imkânlar kısıtlı olmaktadır. 
Bu nedenle sorumluluk uluslararası topluma ve 
uluslararası örgütlere düşmektedir. BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği yardımlarda bulunmak zorun-
da ve mültecileri kabul eden ülkeler de bu yardımla-
rı kabul etmek zorundadırlar. Ancak sözleşmede 
başka ülkelerden gelen yardımların kabul edilmesi 
zorunlu değildir. Zorunlu olmaması ülkelerin 
inisiyatifine bırakılmıştır bu da mültecileri olumsuz 
etkileyecek bir durumdur. Sığınmacıların -mülteci 
oluncaya kadar- barınma hakkı çerçevesinde 
sınırlamalar getirilmektedir. Ülkeler bu kişileri belli 
bazı misafirhanelerde oturtmakta ve gözetim 
altında (göz hapsi)  tutmaktadır. Ülkelerin buna 
hakkı vardır ancak gözetim altında tutulurken bunu 
bir tutuklama gibi yapamaz. Sadece güvenlik 
açısından gözetim altında tutulması gerekir.

Ancak maalesef bazı devlet uygulamalarında hapis-
te tutar gibi tutulmaktadır.

Devletlerin mültecilere ve sığınmacılara yönelik 
uygulamaları farklılık göstermektedir. Özellikle 
Avrupa’da mülteci krizinde sonra bu farklılık artmış 
durumdadır. Bunun sebebi devlet yöneticileriyle 
beraber halkın bir kısmının şüpheli ve önyargılı 
olmasıdır. Ev sahibi ülkeler; genellikle mültecilerin 
ekonomik istikrarsızlığa, çatışmalara sebebiyet 
vereceğine ve büyük grup kimliklerini kaybedecek-
lerine inanmaktadırlar.

3. Mültecilerin Psikolojisi ve Öteki Algısı, 
Önyargı
2015'te BM Yüksek Komiserliği dünyada yaklaşık 
60 milyon göçmen-mülteci olduğunu açıklamıştı, 
bugün ise bu sayının 80 milyonu geçtiği belirtil-
mektedir. 2050 yılında ise bu sayının 450 milyona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünyanın birçok 
yerinde yaşanan mülteci krizlerinin altında yatan 
sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve hukuki boyut-
ları karmaşık birtakım çatışmalar, ben ve öteki 
algısının yeniden şekillenmesine sebebiyet vermek-
tedir. Dünyanın her yerine ulaşan bu insanlar 

uluslararası sistemin yeniden oluşumunda kaynak 
teşkil etmektedir. Kültürel davranışlar ve ekonomik 
beklentiler ülke halkarının yeni gelenlere karşı 
davranış ve tutumları noktasında etkilemektedir. 
Mülteciler, ev sahibi ülkenin öteki algısını ve büyük 
grup kimliğini yeniden şekilendirmektedirler. 
Mülteciliğin zor şartları ekonomik ve sosyal anlam-
da bir kaybı da beraberinde getirmektedir. Kaçmak, 
sığınmak ve sonradan kazanılan hukuki statünün 
getirdiği zorluklar mültecilerin yeni yaşamlarını 
negatif yönde etkilemektedir. İşsizlik, yetersiz 
yiyecek ve sağlık, kültürel uyum, dil sorunu gibi 
problemler umutlarının yıkılmasına ve psikolojik 
sorunlarının artmasına sebebiyet vermektedir. Araş-
tırmalar kaçtıkları ülkelerinden gördükleri baskılar, 
şiddet ve olumsuzlukların yanında bir de ev sahipli-
ği yapan ülkenin davranış biçimi travmalarına bir 
yenisini ekleyebilmektedir. Bu travmların bir 
sonucu olarak mültecilerde en çok saptanan tanı 
Major Depresif Bozukluktur.

Vamık Volkan bir kaybın bireydeki tepkilerini ikiye 
ayırır; keder tepkisi ve yas tutma. Burada keder ve 
yas tutma arasında bir ayrıma gidilmiştir. Keder 
geçici bir durumken yas tutma daha aşamalı ve belli 
bir zamanı kapsayan bir süreçtir. Yas tutmada 
beklentisel keder ve bölme kavramları önemli yer 
tutar. Beklentisel keder bireyin bir başkasını 
kaybetmesine dair aşamalı bir alışma dönemidir. 
Kişi kaybetmeye hazır değilse şok duygusu yaşaya-
cak ve şoku geçtikçe kaybettiği şeyi veya kişiyi 
tekrar kazanmak isteyecektir. Bu süreçte kişi, 
kaybını inkâr edebilir. Bunların çoğu mülteci-göç-
men bireylerin yas tutmasını veya yas sürecine 
direnmesini sağlayan temel kavramlar haline gelir-
ler. Yas tutma bireyin, etkisini kaybedene kadar, 
yitirdiği şeyi veya kişiyi içsel olarak sürekli bir 
ilişki halinde olmasını ifade eder. Kişi yas sürecini 
atlatabilirse, kaybını kabul ederse hayatına devam 
edebilir. Ancak yas sürecine direnç gösterirse bir 
noktada takılıp kalacak ve kendini tekrarlayacaktır. 
Mülteci veya göçmen yas sürecine dair herhangi bir 
sorunla karşılaşmadan yas sürecini tamamladığında 
iki kültürün toplamında yeni bir kimlik ve aidiyet 
oluşturabilir. Ayrıca geldiği ülkeye aidiyet noktasın-
da kendisini kabul edilmiş hissederse yas süreci 
sonrasında iki kültüre de kendini ait hissedecektir. 
Kültürlerin içe içe geçişi ve asimilasyon söz konusu 
değildir tam tersine kişinin iki veya ikiden fazla 
kimliğe ait olduğu gerçeğini kabullenmek demektir. 
Göçmenlerin ve mültecilerin suçluluk duyguları 
çok büyükse çaresizlik ve vicdana azabı ile bu 
tetiklenir ve kişi hastalıklı bir yas tutma sürecine 
girer. Ancak birey eski yaşantısını kaybettiğini 
kabul edebilirse bu durumda kişi üzüntü, vatan 
özlemi duygularına geçiş sağlayabilir ve geçmiş ile 
bugünün ayrımına varabilir. Mülteci birey kendisi 
hayatta kalmış olmaktan ve geride bıraktıklarından 

dolayı suçluluk duygusu hisseder. Ev sahipliği 
yapan ülkenin toplumu da bunu tetkilerse, ayrımcı-
lık yaparsa bu duygular şiddetlenir.  Bu nedenle 
mülteci geride bıraktığı ülkesini ona dair bir parça 
olmaktan çıkarmaya çalışır. Bunun altında yatan 
önemli nokta; aile üyelerini, arkadaşlıklarını, 
mezarlıklarıyla beraber koca bir kültürü, şarkıları 
ve kendi dilini yitirmesi anlamı taşır. Mültecilerle 
psikoterapi uygulamanın çeşitli zorlukları vardır. 
En başta dil sorunu ve bu bireylerin terapi alıp 
almamaktaki kararsızlıkları gelmektedir.

Büyük grup kimliği üzerine birçok çalışması 
bulunan Volkan insanların her yerde aynı olduğunu 
dile getirmektedir. Birey bazlı insanlık dışı faaliyet-
lerle kolektif faaliyetler arasında fark vardır. Kole-
kif faaliyetlerde bireysel, kendilik kimliği ikinci 
planda kalmaktadır. Belli bir gruba aidiyet sağlan-
dıktan sona kişiler aynı etnik grup içinde bile olsa 
ideolojik bir ayrılık yine çatışmaya dönüşebilmek-
tedir.

Peki önyargı nedir? Vamık Volkan önyargı konu-
sunda şu cümleyi kullanmaktadır: “Önyargıları 
yerden yere vuruyor olabiliriz ancak gerçekte 
hepimiz önyargılıyız”.  Aslında önemli olan bu 
önyargının iyi mi kötü mü olduğudur. Önyargılı 
insanların çoğunda önyargılarının ardında yatan 
sebep kişisel etkenlerdir. Diğer yandan bu önyargı-
nın “paylaşılmış önyargı” olabileceğidir. Yani 
ebeveynler bu önyargıları çocuklara “depolamış” 
olabilmektedirler. Yabancı düşmanlığı ve öteki 
algısı noktasında pek çok insanla ortak görüşlere 
sahip olduklarında bunun altında yatan sebebi 
genellikle fark etmezler. Bu nedenle bazı mülteci ve 
göçmenlerin cihatçı veya IŞID ile bağlantısı olduğu 
nedeniyle bu önyargılar haklı olarak algılanacaktır. 
Bu çıkmazdan dolayı insanlık tarihi her zaman 
faşizme, ırkçılığa, dinsel-etnik çatışmalara sahne 
olmuştur ve olmaya devam edecektir. Tarih çizgisi 
büyük grup kimliğine bağlı ötekileştirici bir nokta-
da ilerleyecektir.

Tarihin başında çatışmaların temel sebebi doğal 
sınırlar nedeniyle hayatta kalma zaruriyetinden 
doğan temel ihtiyaçlardı. Ancak bu rekabet refah 
seviyesinin artmasıyla beraber psikolojik bir savaşa 
dönüştü. İnsanlar geçmişin travmalarıyla birlikte 
intikam hırsı, rekabet, onur gibi kavramlarla büyük 
grup kimliklerini oluşturdular. Yapılan araştırmalar-
da tarihte birçok medeniyetin kendini “insan” 
olarak tanımlayıp diğerlerini bir alt grup olarak 
tanımladığı belirtilmektedir. Büyük grup kimliğin-
de diğer grupları dışsallaştırılır ve kötü imgeler 
haline dönüştürülür. Bireyler içsel bir gereklilikle 
bir gruba aidiyet hissederler bu nedenle aslında ev 
sahibi birçok ülke büyük grup olarak yeni gelenlere, 

mültecilere ırkçı söylem ve eylemlerde bulunabil-
mektedir. Grup bireyleri mağduriyet yaşadıklarına 
inanır ya da inandırılırlar ardından zafer için her 
türlü insanlık dışı faaliyetleri yapabilecek duruma 
gelirler. Bu noktada seçilmiş travmalarla destekle-
nirler. Büyük eylemlerde ve faaliyetlerde bulunan 
ev sahibi ülkeler temelde birinci kimliklerinden 
sıyrılmış ve ikinci kimlikle özdeşleşmiş durumda 
olurlar.

4. Sonuç
Yukarıda da söz edildiği gibi önyargıların ortak bir 
grupta toplanması faaliyetlerin kolektif olmasına 
yardımcı olur. Örneğin Yahudi Soykırımı kolektif 
bir bilincin ürünüydü. Bireyler birincil kendilik 
kimliklerini ikinci grup kimliğinden koruyabilirler-
se; yeni gelenlere, mültecilere kısacası farklılıklara 
kapı aralayabilirler. Ancak bireyler kendilik kimlik-
lerini grup kimliklerinin ardına atarsa mülteciler ve 
farklı kültürlerin onların grup kimliğine zarar verdi-
ğini düşünecek ve farklılıkları kabul etmeyecekler-
dir. Böyle durumlarda büyük grup kimliğinin 
korunmasında önyargı kötücül bir kavrama dönüşür 
ve bireyler psikolojik sınırlara odaklanır. Bu nokta-
da çatışmaların çözümünde “giriş noktaları” önem-
lidir.

Gelişmiş ülkelerde mültecilerin fiziki ve psikolojik 
koşulları göz önüne alınarak yeniden hukuki düzen-
lemeler yapılmalı. Devletler ülkelerine sığınan 
insanlara karşı daha az sınırlamacı politikalar uygu-
lamalı ve bu kişiler için yerleştirme programları 
düzenlenmelidir. Gelişmemiş ve gelişmekte olan 
ülkeler mültecilere kapılarını açmaları için uluslara-
rası örgütler ve gelişmil ülkeler destekleyici, 
kalkındırma politikaları uygulamalıdır. BM Yüksek 
Komiserliği tarafından uygulanan; gönüllü geri 
dönüş, yeniden yerleştirme ve yerel entegrasyon 
çözümleri noktasında hem mülteciler hem de yerel 
halk bilinçlendirilmelidir. Mülteci sorunlarının 
çözümü için uluslararası ilişkiler uzmanları, psika-
nalistler ve politikacılar bir araya gelerek çalışmalar 
yürütmelidirler.
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Anahtar Kelimeler: BM Mültecilerin Hukuki 
Statüsüne İlişkin Sözleşme, Mülteci Sorunları ve 
Psikolojik Durumları, Önyargı, Büyük Grup Kimli-
ği, Öteki Algısı.

2. Uluslararası Bağlamda Mülteciler
Uluslararası hukukun başlangıcı kabul edilen 
Milletler Cemiyeti Dönemi’nde mültecilerle ilgili 
birtakım çalışmalar yapılsa da bu çalışmalar 2. 
Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla sekteye uğramıştır. 
Birleşmiş Milletler Dönemi’ne geçildiğinde mülte-
ciler konusundaki ilk çalışma 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra mağduriyet yaşayan Filistinliler ile ilgili 
olmuştur. Filistinlilerle ilgili özel bir mültecilik 
komisyonu kurulmuştur. Bugün hala faaliyetini 
sürdürmektedir. Daha sonra 1950’de BM Mülteci-
ler Yüksek Komiserliği kurulur ve 1951 BM 
Cenevre Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Sözleşme imzalanır. Bugün uluslararası hukukta 
mültecilerle ilgili en önemli anlaşma bu sözleşme-
dir. Bu sözleşmeye 145 devlet taraftır, genel olarak 
kabul edilmiş ve başarılı bir anlaşmadır. Ancak 
sözleşmenin bazı özellikleri sorun teşkil etmektedir. 
Sözleşmenin temelini tarih kısıtlaması ve coğrafi 
kısıtlama özellikleri oluşturmaktadır. Sözü geçen 
tarih kısıtlamasına göre 1 Ocak 1951’den önce 
mülteci olan kişilerin sorunlarıyla ilgilenilmektedir. 
1967 New York Ek Protokolü ile tarih sınırlaması 
kaldırılmış ancak coğrafi kısıtlama ülkelerin 
inisiyatifine bırakılmıştır. Coğrafi sınırlama ise 
devletlerin mülteci veya mülteci adaylarının geldiği 
ülkeye göre bir ayrıma tabi tutulmasına sebebiyet 
vermektedir. 1967 New York Ek Protokolü anlaş-
mayı yenileyen bir protokoldür. Mülteciler ile ilgili 
sözleşme tekrar ele alınmıştır. Eğer bir devlet her iki 
sözleşmeye taraf ise en geniş haklar bakımından 
hangisi mültecilerin lehine ise o anlaşma veya hak, 
devleti bağlar. Bu sözleşmede mültecilik statüsünün 
şartı haklı zulüm korkusuna bağlanmaktadır. Kişi 
ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba aidiyeti 

veya siyasi görüşü nedeniyle kendi ülkesinde haklı 
zulüm korkusu yaşarsa başka bir ülkeye mültecilik 
başvurusunda bulunabilir. Başvuru için başvuru 
yapacağı ülkede fiziki bulunma şartı vardır, ülkeye 
girişi yasal veya yasadışı olması sorun teşkil etme-
mektedir. Başvuru yapacağı devletin de birtakım 
yükümlülükleri vardır. En önemlisi Mülteciler 
Sözleşmesi’nde de beyan edilen non-refoulement 
(geri göndermeme) ilkesidir. Non-refoulement 
ilkesince bir ülkeye mültecilik başvurusunda 
bulunan ancak mültecilik başvurusu kabul edilme-
yen kişi haklı zulüm korkusu nedeniyle kaçtığı 
ülkeye geri gönderilemez. Ayrıca kişi başka bir 
ülkeye gönderilecekse de bu ülkenin “safe” güvenli 
bir ülke olması gerekir. İki devlet arasında iade 
anlaşması olsa bile, kişi suç işlemiş olsa bile o ülke 
güvenli bir ülke değilse non-refoulemenet çerçeve-
since iade edilemez. Sınır dışı etme meselesinde 
mülteciler bakımından nonrefoulement çerçevesin-
de; belli bazı suçları işleyenler veya suç işlemese 
bile kamu güvenliği açısından tehlike teşkil edenler 
sınır dışı edilebilir. Ancak non-refoulement ilkesin-
ce sınır dışı edilecek kişi güvenli bir ülkeye gönde-
rilmesi zaruridir.

Mülteci ve sığınmacı hakları BM Mültecilerin 
Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme’de detaylı 
olarak ele alınmıştır. Sözleşmede mültecilik başvu-
rusunda bulunacak kişi fiziki olarak ülkede bulun-
ması gerekir. Fiziki bulunma mülteci haklarından 
‘ülkeye girme ve kalma hakkı’ sınıfına girer. Ülkeye 
girme ve kalma hakkı teamül haline gelmiş bir 
haktır.  Ancak fiiliyatta sözleşmeye ters düşen 
örnekler mevcuttur. Bunlardan biri AB Sınır 
Güvenliği Birimi Frontex’in Yunanistan sınırındaki 
uygulamalarıdır. Yunanistan’ın sınırında mültecileri 
geri itme, botları delme gibi insanlık dışı uygulama-
ları sözleşmeyle çelişmektedir. Frontex’ten önce de 
sahil güvenlik deniz kuvvetleri aynı uygulamaları 
yapmaktaydılar. Çünkü mülteciler fiziken ülke 
sınırlarına girdiği an ülkenin sığınmacıyı kabul 
etmesi zorunludur. Zaten hukuki olarak mülteci 
akınını engellemek amacıyla vize uygulamarı 
mevcuttur. Yine ülkeler hukuki olarak mültecilerin 
gelişini kolaylaştırmak zorunda değildir ancak 
zorlaştırmamasına dair sözleşmede hükümler 
mevcuttur. Diğer yandan Avrupa’da mülteci uygu-
lamaları bunlarla sınırlı kalmamıştır. Ülkelere 
girmeyi başarmış mültecileri yıldırmak, geri gitme-
sini sağlamak adına çeşitli uygulamaları mevcuttur. 
Örneğin yerel halkın mültecilere kötü davranması 
veya yaşamsal ihtiyaçların karşılanması hakkını 
engellemek gibi uygulamalar. Bu yasadışı uygula-
maların yanında bazı ülkeler  “bitişik bölge” ilan 
ederek mülteci akınını yasal olarak da engellemeye 
çalışmaktadır. Bitişik Bölge; ülkeler karasularının 
ötesinde açık denize alanı başlamakla birlikte, bu 
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açık deniz alanında 24 mile kadar -esas hattan 
itibaren- deniz alanı ilan etmektedir. Bu bitişik 
bölgede devletlerin dört konuda düzenleme yetki-
sinden bir tanesi göçtür. Bitişik bölge tampon bölge 
haline gelmektedir. Böylelikle ülkeler mültecileri, 
mülteci olmak için gelmeye çalışanları bitişik 
bölgede durdurup kendi karasularına sokmamaya 
çalışmaktadırlar. Ancak hukuken sözleşmeye taraf 
olan tüm devletlerin mültecilerin ülkeye girişini 
engellememe ve zorlaştırmama yükümlülükleri 
vardır. Sözleşme de ‘hayati-yaşamsal ihtiyaçların 
karşılanması hakkı’ devletin kendi vatandaşı ile eşit 
muamele etmesi şartıyla bağlanmıştır. Mültecileri 
kabul eden ancak kötü şartlarda olan ülkelerin 
mültecilere sağlayacağı imkânlar kısıtlı olmaktadır. 
Bu nedenle sorumluluk uluslararası topluma ve 
uluslararası örgütlere düşmektedir. BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği yardımlarda bulunmak zorun-
da ve mültecileri kabul eden ülkeler de bu yardımla-
rı kabul etmek zorundadırlar. Ancak sözleşmede 
başka ülkelerden gelen yardımların kabul edilmesi 
zorunlu değildir. Zorunlu olmaması ülkelerin 
inisiyatifine bırakılmıştır bu da mültecileri olumsuz 
etkileyecek bir durumdur. Sığınmacıların -mülteci 
oluncaya kadar- barınma hakkı çerçevesinde 
sınırlamalar getirilmektedir. Ülkeler bu kişileri belli 
bazı misafirhanelerde oturtmakta ve gözetim 
altında (göz hapsi)  tutmaktadır. Ülkelerin buna 
hakkı vardır ancak gözetim altında tutulurken bunu 
bir tutuklama gibi yapamaz. Sadece güvenlik 
açısından gözetim altında tutulması gerekir.

Ancak maalesef bazı devlet uygulamalarında hapis-
te tutar gibi tutulmaktadır.

Devletlerin mültecilere ve sığınmacılara yönelik 
uygulamaları farklılık göstermektedir. Özellikle 
Avrupa’da mülteci krizinde sonra bu farklılık artmış 
durumdadır. Bunun sebebi devlet yöneticileriyle 
beraber halkın bir kısmının şüpheli ve önyargılı 
olmasıdır. Ev sahibi ülkeler; genellikle mültecilerin 
ekonomik istikrarsızlığa, çatışmalara sebebiyet 
vereceğine ve büyük grup kimliklerini kaybedecek-
lerine inanmaktadırlar.

3. Mültecilerin Psikolojisi ve Öteki Algısı, 
Önyargı
2015'te BM Yüksek Komiserliği dünyada yaklaşık 
60 milyon göçmen-mülteci olduğunu açıklamıştı, 
bugün ise bu sayının 80 milyonu geçtiği belirtil-
mektedir. 2050 yılında ise bu sayının 450 milyona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünyanın birçok 
yerinde yaşanan mülteci krizlerinin altında yatan 
sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve hukuki boyut-
ları karmaşık birtakım çatışmalar, ben ve öteki 
algısının yeniden şekillenmesine sebebiyet vermek-
tedir. Dünyanın her yerine ulaşan bu insanlar 

uluslararası sistemin yeniden oluşumunda kaynak 
teşkil etmektedir. Kültürel davranışlar ve ekonomik 
beklentiler ülke halkarının yeni gelenlere karşı 
davranış ve tutumları noktasında etkilemektedir. 
Mülteciler, ev sahibi ülkenin öteki algısını ve büyük 
grup kimliğini yeniden şekilendirmektedirler. 
Mülteciliğin zor şartları ekonomik ve sosyal anlam-
da bir kaybı da beraberinde getirmektedir. Kaçmak, 
sığınmak ve sonradan kazanılan hukuki statünün 
getirdiği zorluklar mültecilerin yeni yaşamlarını 
negatif yönde etkilemektedir. İşsizlik, yetersiz 
yiyecek ve sağlık, kültürel uyum, dil sorunu gibi 
problemler umutlarının yıkılmasına ve psikolojik 
sorunlarının artmasına sebebiyet vermektedir. Araş-
tırmalar kaçtıkları ülkelerinden gördükleri baskılar, 
şiddet ve olumsuzlukların yanında bir de ev sahipli-
ği yapan ülkenin davranış biçimi travmalarına bir 
yenisini ekleyebilmektedir. Bu travmların bir 
sonucu olarak mültecilerde en çok saptanan tanı 
Major Depresif Bozukluktur.

Vamık Volkan bir kaybın bireydeki tepkilerini ikiye 
ayırır; keder tepkisi ve yas tutma. Burada keder ve 
yas tutma arasında bir ayrıma gidilmiştir. Keder 
geçici bir durumken yas tutma daha aşamalı ve belli 
bir zamanı kapsayan bir süreçtir. Yas tutmada 
beklentisel keder ve bölme kavramları önemli yer 
tutar. Beklentisel keder bireyin bir başkasını 
kaybetmesine dair aşamalı bir alışma dönemidir. 
Kişi kaybetmeye hazır değilse şok duygusu yaşaya-
cak ve şoku geçtikçe kaybettiği şeyi veya kişiyi 
tekrar kazanmak isteyecektir. Bu süreçte kişi, 
kaybını inkâr edebilir. Bunların çoğu mülteci-göç-
men bireylerin yas tutmasını veya yas sürecine 
direnmesini sağlayan temel kavramlar haline gelir-
ler. Yas tutma bireyin, etkisini kaybedene kadar, 
yitirdiği şeyi veya kişiyi içsel olarak sürekli bir 
ilişki halinde olmasını ifade eder. Kişi yas sürecini 
atlatabilirse, kaybını kabul ederse hayatına devam 
edebilir. Ancak yas sürecine direnç gösterirse bir 
noktada takılıp kalacak ve kendini tekrarlayacaktır. 
Mülteci veya göçmen yas sürecine dair herhangi bir 
sorunla karşılaşmadan yas sürecini tamamladığında 
iki kültürün toplamında yeni bir kimlik ve aidiyet 
oluşturabilir. Ayrıca geldiği ülkeye aidiyet noktasın-
da kendisini kabul edilmiş hissederse yas süreci 
sonrasında iki kültüre de kendini ait hissedecektir. 
Kültürlerin içe içe geçişi ve asimilasyon söz konusu 
değildir tam tersine kişinin iki veya ikiden fazla 
kimliğe ait olduğu gerçeğini kabullenmek demektir. 
Göçmenlerin ve mültecilerin suçluluk duyguları 
çok büyükse çaresizlik ve vicdana azabı ile bu 
tetiklenir ve kişi hastalıklı bir yas tutma sürecine 
girer. Ancak birey eski yaşantısını kaybettiğini 
kabul edebilirse bu durumda kişi üzüntü, vatan 
özlemi duygularına geçiş sağlayabilir ve geçmiş ile 
bugünün ayrımına varabilir. Mülteci birey kendisi 
hayatta kalmış olmaktan ve geride bıraktıklarından 

dolayı suçluluk duygusu hisseder. Ev sahipliği 
yapan ülkenin toplumu da bunu tetkilerse, ayrımcı-
lık yaparsa bu duygular şiddetlenir.  Bu nedenle 
mülteci geride bıraktığı ülkesini ona dair bir parça 
olmaktan çıkarmaya çalışır. Bunun altında yatan 
önemli nokta; aile üyelerini, arkadaşlıklarını, 
mezarlıklarıyla beraber koca bir kültürü, şarkıları 
ve kendi dilini yitirmesi anlamı taşır. Mültecilerle 
psikoterapi uygulamanın çeşitli zorlukları vardır. 
En başta dil sorunu ve bu bireylerin terapi alıp 
almamaktaki kararsızlıkları gelmektedir.

Büyük grup kimliği üzerine birçok çalışması 
bulunan Volkan insanların her yerde aynı olduğunu 
dile getirmektedir. Birey bazlı insanlık dışı faaliyet-
lerle kolektif faaliyetler arasında fark vardır. Kole-
kif faaliyetlerde bireysel, kendilik kimliği ikinci 
planda kalmaktadır. Belli bir gruba aidiyet sağlan-
dıktan sona kişiler aynı etnik grup içinde bile olsa 
ideolojik bir ayrılık yine çatışmaya dönüşebilmek-
tedir.

Peki önyargı nedir? Vamık Volkan önyargı konu-
sunda şu cümleyi kullanmaktadır: “Önyargıları 
yerden yere vuruyor olabiliriz ancak gerçekte 
hepimiz önyargılıyız”.  Aslında önemli olan bu 
önyargının iyi mi kötü mü olduğudur. Önyargılı 
insanların çoğunda önyargılarının ardında yatan 
sebep kişisel etkenlerdir. Diğer yandan bu önyargı-
nın “paylaşılmış önyargı” olabileceğidir. Yani 
ebeveynler bu önyargıları çocuklara “depolamış” 
olabilmektedirler. Yabancı düşmanlığı ve öteki 
algısı noktasında pek çok insanla ortak görüşlere 
sahip olduklarında bunun altında yatan sebebi 
genellikle fark etmezler. Bu nedenle bazı mülteci ve 
göçmenlerin cihatçı veya IŞID ile bağlantısı olduğu 
nedeniyle bu önyargılar haklı olarak algılanacaktır. 
Bu çıkmazdan dolayı insanlık tarihi her zaman 
faşizme, ırkçılığa, dinsel-etnik çatışmalara sahne 
olmuştur ve olmaya devam edecektir. Tarih çizgisi 
büyük grup kimliğine bağlı ötekileştirici bir nokta-
da ilerleyecektir.

Tarihin başında çatışmaların temel sebebi doğal 
sınırlar nedeniyle hayatta kalma zaruriyetinden 
doğan temel ihtiyaçlardı. Ancak bu rekabet refah 
seviyesinin artmasıyla beraber psikolojik bir savaşa 
dönüştü. İnsanlar geçmişin travmalarıyla birlikte 
intikam hırsı, rekabet, onur gibi kavramlarla büyük 
grup kimliklerini oluşturdular. Yapılan araştırmalar-
da tarihte birçok medeniyetin kendini “insan” 
olarak tanımlayıp diğerlerini bir alt grup olarak 
tanımladığı belirtilmektedir. Büyük grup kimliğin-
de diğer grupları dışsallaştırılır ve kötü imgeler 
haline dönüştürülür. Bireyler içsel bir gereklilikle 
bir gruba aidiyet hissederler bu nedenle aslında ev 
sahibi birçok ülke büyük grup olarak yeni gelenlere, 

mültecilere ırkçı söylem ve eylemlerde bulunabil-
mektedir. Grup bireyleri mağduriyet yaşadıklarına 
inanır ya da inandırılırlar ardından zafer için her 
türlü insanlık dışı faaliyetleri yapabilecek duruma 
gelirler. Bu noktada seçilmiş travmalarla destekle-
nirler. Büyük eylemlerde ve faaliyetlerde bulunan 
ev sahibi ülkeler temelde birinci kimliklerinden 
sıyrılmış ve ikinci kimlikle özdeşleşmiş durumda 
olurlar.

4. Sonuç
Yukarıda da söz edildiği gibi önyargıların ortak bir 
grupta toplanması faaliyetlerin kolektif olmasına 
yardımcı olur. Örneğin Yahudi Soykırımı kolektif 
bir bilincin ürünüydü. Bireyler birincil kendilik 
kimliklerini ikinci grup kimliğinden koruyabilirler-
se; yeni gelenlere, mültecilere kısacası farklılıklara 
kapı aralayabilirler. Ancak bireyler kendilik kimlik-
lerini grup kimliklerinin ardına atarsa mülteciler ve 
farklı kültürlerin onların grup kimliğine zarar verdi-
ğini düşünecek ve farklılıkları kabul etmeyecekler-
dir. Böyle durumlarda büyük grup kimliğinin 
korunmasında önyargı kötücül bir kavrama dönüşür 
ve bireyler psikolojik sınırlara odaklanır. Bu nokta-
da çatışmaların çözümünde “giriş noktaları” önem-
lidir.

Gelişmiş ülkelerde mültecilerin fiziki ve psikolojik 
koşulları göz önüne alınarak yeniden hukuki düzen-
lemeler yapılmalı. Devletler ülkelerine sığınan 
insanlara karşı daha az sınırlamacı politikalar uygu-
lamalı ve bu kişiler için yerleştirme programları 
düzenlenmelidir. Gelişmemiş ve gelişmekte olan 
ülkeler mültecilere kapılarını açmaları için uluslara-
rası örgütler ve gelişmil ülkeler destekleyici, 
kalkındırma politikaları uygulamalıdır. BM Yüksek 
Komiserliği tarafından uygulanan; gönüllü geri 
dönüş, yeniden yerleştirme ve yerel entegrasyon 
çözümleri noktasında hem mülteciler hem de yerel 
halk bilinçlendirilmelidir. Mülteci sorunlarının 
çözümü için uluslararası ilişkiler uzmanları, psika-
nalistler ve politikacılar bir araya gelerek çalışmalar 
yürütmelidirler.
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1. Giriş
Bu makalede uluslararası bağlamda mülteciliğin 
yeri, mültecilik sorunları ve mültecilerin psikoloji-
leri tahlil edilmektedir. Giderek artan yabacı 
düşmanlığının bir sebebi olan mültecilerin hukuki 
durumu ve uygulamaların çelişkiliği üzerinde 
durulmaktadır. Bu kapsamda, BM Mültecilerin 
Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme ve uygulamada-
ki çelişkiler analiz edilecektir. Mültecilerin pskiolo-
jik durumu göz önüne alınarak sorunların çözümü 
noktasında önerileri sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: BM Mültecilerin Hukuki 
Statüsüne İlişkin Sözleşme, Mülteci Sorunları ve 
Psikolojik Durumları, Önyargı, Büyük Grup Kimli-
ği, Öteki Algısı.

2. Uluslararası Bağlamda Mülteciler
Uluslararası hukukun başlangıcı kabul edilen 
Milletler Cemiyeti Dönemi’nde mültecilerle ilgili 
birtakım çalışmalar yapılsa da bu çalışmalar 2. 
Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla sekteye uğramıştır. 
Birleşmiş Milletler Dönemi’ne geçildiğinde mülte-
ciler konusundaki ilk çalışma 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra mağduriyet yaşayan Filistinliler ile ilgili 
olmuştur. Filistinlilerle ilgili özel bir mültecilik 
komisyonu kurulmuştur. Bugün hala faaliyetini 
sürdürmektedir. Daha sonra 1950’de BM Mülteci-
ler Yüksek Komiserliği kurulur ve 1951 BM 
Cenevre Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Sözleşme imzalanır. Bugün uluslararası hukukta 
mültecilerle ilgili en önemli anlaşma bu sözleşme-
dir. Bu sözleşmeye 145 devlet taraftır, genel olarak 
kabul edilmiş ve başarılı bir anlaşmadır. Ancak 
sözleşmenin bazı özellikleri sorun teşkil etmektedir. 
Sözleşmenin temelini tarih kısıtlaması ve coğrafi 
kısıtlama özellikleri oluşturmaktadır. Sözü geçen 
tarih kısıtlamasına göre 1 Ocak 1951’den önce 
mülteci olan kişilerin sorunlarıyla ilgilenilmektedir. 
1967 New York Ek Protokolü ile tarih sınırlaması 
kaldırılmış ancak coğrafi kısıtlama ülkelerin 
inisiyatifine bırakılmıştır. Coğrafi sınırlama ise 
devletlerin mülteci veya mülteci adaylarının geldiği 
ülkeye göre bir ayrıma tabi tutulmasına sebebiyet 
vermektedir. 1967 New York Ek Protokolü anlaş-
mayı yenileyen bir protokoldür. Mülteciler ile ilgili 
sözleşme tekrar ele alınmıştır. Eğer bir devlet her iki 
sözleşmeye taraf ise en geniş haklar bakımından 
hangisi mültecilerin lehine ise o anlaşma veya hak, 
devleti bağlar. Bu sözleşmede mültecilik statüsünün 
şartı haklı zulüm korkusuna bağlanmaktadır. Kişi 
ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba aidiyeti 

veya siyasi görüşü nedeniyle kendi ülkesinde haklı 
zulüm korkusu yaşarsa başka bir ülkeye mültecilik 
başvurusunda bulunabilir. Başvuru için başvuru 
yapacağı ülkede fiziki bulunma şartı vardır, ülkeye 
girişi yasal veya yasadışı olması sorun teşkil etme-
mektedir. Başvuru yapacağı devletin de birtakım 
yükümlülükleri vardır. En önemlisi Mülteciler 
Sözleşmesi’nde de beyan edilen non-refoulement 
(geri göndermeme) ilkesidir. Non-refoulement 
ilkesince bir ülkeye mültecilik başvurusunda 
bulunan ancak mültecilik başvurusu kabul edilme-
yen kişi haklı zulüm korkusu nedeniyle kaçtığı 
ülkeye geri gönderilemez. Ayrıca kişi başka bir 
ülkeye gönderilecekse de bu ülkenin “safe” güvenli 
bir ülke olması gerekir. İki devlet arasında iade 
anlaşması olsa bile, kişi suç işlemiş olsa bile o ülke 
güvenli bir ülke değilse non-refoulemenet çerçeve-
since iade edilemez. Sınır dışı etme meselesinde 
mülteciler bakımından nonrefoulement çerçevesin-
de; belli bazı suçları işleyenler veya suç işlemese 
bile kamu güvenliği açısından tehlike teşkil edenler 
sınır dışı edilebilir. Ancak non-refoulement ilkesin-
ce sınır dışı edilecek kişi güvenli bir ülkeye gönde-
rilmesi zaruridir.

Mülteci ve sığınmacı hakları BM Mültecilerin 
Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme’de detaylı 
olarak ele alınmıştır. Sözleşmede mültecilik başvu-
rusunda bulunacak kişi fiziki olarak ülkede bulun-
ması gerekir. Fiziki bulunma mülteci haklarından 
‘ülkeye girme ve kalma hakkı’ sınıfına girer. Ülkeye 
girme ve kalma hakkı teamül haline gelmiş bir 
haktır.  Ancak fiiliyatta sözleşmeye ters düşen 
örnekler mevcuttur. Bunlardan biri AB Sınır 
Güvenliği Birimi Frontex’in Yunanistan sınırındaki 
uygulamalarıdır. Yunanistan’ın sınırında mültecileri 
geri itme, botları delme gibi insanlık dışı uygulama-
ları sözleşmeyle çelişmektedir. Frontex’ten önce de 
sahil güvenlik deniz kuvvetleri aynı uygulamaları 
yapmaktaydılar. Çünkü mülteciler fiziken ülke 
sınırlarına girdiği an ülkenin sığınmacıyı kabul 
etmesi zorunludur. Zaten hukuki olarak mülteci 
akınını engellemek amacıyla vize uygulamarı 
mevcuttur. Yine ülkeler hukuki olarak mültecilerin 
gelişini kolaylaştırmak zorunda değildir ancak 
zorlaştırmamasına dair sözleşmede hükümler 
mevcuttur. Diğer yandan Avrupa’da mülteci uygu-
lamaları bunlarla sınırlı kalmamıştır. Ülkelere 
girmeyi başarmış mültecileri yıldırmak, geri gitme-
sini sağlamak adına çeşitli uygulamaları mevcuttur. 
Örneğin yerel halkın mültecilere kötü davranması 
veya yaşamsal ihtiyaçların karşılanması hakkını 
engellemek gibi uygulamalar. Bu yasadışı uygula-
maların yanında bazı ülkeler  “bitişik bölge” ilan 
ederek mülteci akınını yasal olarak da engellemeye 
çalışmaktadır. Bitişik Bölge; ülkeler karasularının 
ötesinde açık denize alanı başlamakla birlikte, bu 

açık deniz alanında 24 mile kadar -esas hattan 
itibaren- deniz alanı ilan etmektedir. Bu bitişik 
bölgede devletlerin dört konuda düzenleme yetki-
sinden bir tanesi göçtür. Bitişik bölge tampon bölge 
haline gelmektedir. Böylelikle ülkeler mültecileri, 
mülteci olmak için gelmeye çalışanları bitişik 
bölgede durdurup kendi karasularına sokmamaya 
çalışmaktadırlar. Ancak hukuken sözleşmeye taraf 
olan tüm devletlerin mültecilerin ülkeye girişini 
engellememe ve zorlaştırmama yükümlülükleri 
vardır. Sözleşme de ‘hayati-yaşamsal ihtiyaçların 
karşılanması hakkı’ devletin kendi vatandaşı ile eşit 
muamele etmesi şartıyla bağlanmıştır. Mültecileri 
kabul eden ancak kötü şartlarda olan ülkelerin 
mültecilere sağlayacağı imkânlar kısıtlı olmaktadır. 
Bu nedenle sorumluluk uluslararası topluma ve 
uluslararası örgütlere düşmektedir. BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği yardımlarda bulunmak zorun-
da ve mültecileri kabul eden ülkeler de bu yardımla-
rı kabul etmek zorundadırlar. Ancak sözleşmede 
başka ülkelerden gelen yardımların kabul edilmesi 
zorunlu değildir. Zorunlu olmaması ülkelerin 
inisiyatifine bırakılmıştır bu da mültecileri olumsuz 
etkileyecek bir durumdur. Sığınmacıların -mülteci 
oluncaya kadar- barınma hakkı çerçevesinde 
sınırlamalar getirilmektedir. Ülkeler bu kişileri belli 
bazı misafirhanelerde oturtmakta ve gözetim 
altında (göz hapsi)  tutmaktadır. Ülkelerin buna 
hakkı vardır ancak gözetim altında tutulurken bunu 
bir tutuklama gibi yapamaz. Sadece güvenlik 
açısından gözetim altında tutulması gerekir.

Ancak maalesef bazı devlet uygulamalarında hapis-
te tutar gibi tutulmaktadır.

Devletlerin mültecilere ve sığınmacılara yönelik 
uygulamaları farklılık göstermektedir. Özellikle 
Avrupa’da mülteci krizinde sonra bu farklılık artmış 
durumdadır. Bunun sebebi devlet yöneticileriyle 
beraber halkın bir kısmının şüpheli ve önyargılı 
olmasıdır. Ev sahibi ülkeler; genellikle mültecilerin 
ekonomik istikrarsızlığa, çatışmalara sebebiyet 
vereceğine ve büyük grup kimliklerini kaybedecek-
lerine inanmaktadırlar.

3. Mültecilerin Psikolojisi ve Öteki Algısı, 
Önyargı
2015'te BM Yüksek Komiserliği dünyada yaklaşık 
60 milyon göçmen-mülteci olduğunu açıklamıştı, 
bugün ise bu sayının 80 milyonu geçtiği belirtil-
mektedir. 2050 yılında ise bu sayının 450 milyona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünyanın birçok 
yerinde yaşanan mülteci krizlerinin altında yatan 
sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve hukuki boyut-
ları karmaşık birtakım çatışmalar, ben ve öteki 
algısının yeniden şekillenmesine sebebiyet vermek-
tedir. Dünyanın her yerine ulaşan bu insanlar 

uluslararası sistemin yeniden oluşumunda kaynak 
teşkil etmektedir. Kültürel davranışlar ve ekonomik 
beklentiler ülke halkarının yeni gelenlere karşı 
davranış ve tutumları noktasında etkilemektedir. 
Mülteciler, ev sahibi ülkenin öteki algısını ve büyük 
grup kimliğini yeniden şekilendirmektedirler. 
Mülteciliğin zor şartları ekonomik ve sosyal anlam-
da bir kaybı da beraberinde getirmektedir. Kaçmak, 
sığınmak ve sonradan kazanılan hukuki statünün 
getirdiği zorluklar mültecilerin yeni yaşamlarını 
negatif yönde etkilemektedir. İşsizlik, yetersiz 
yiyecek ve sağlık, kültürel uyum, dil sorunu gibi 
problemler umutlarının yıkılmasına ve psikolojik 
sorunlarının artmasına sebebiyet vermektedir. Araş-
tırmalar kaçtıkları ülkelerinden gördükleri baskılar, 
şiddet ve olumsuzlukların yanında bir de ev sahipli-
ği yapan ülkenin davranış biçimi travmalarına bir 
yenisini ekleyebilmektedir. Bu travmların bir 
sonucu olarak mültecilerde en çok saptanan tanı 
Major Depresif Bozukluktur.

Vamık Volkan bir kaybın bireydeki tepkilerini ikiye 
ayırır; keder tepkisi ve yas tutma. Burada keder ve 
yas tutma arasında bir ayrıma gidilmiştir. Keder 
geçici bir durumken yas tutma daha aşamalı ve belli 
bir zamanı kapsayan bir süreçtir. Yas tutmada 
beklentisel keder ve bölme kavramları önemli yer 
tutar. Beklentisel keder bireyin bir başkasını 
kaybetmesine dair aşamalı bir alışma dönemidir. 
Kişi kaybetmeye hazır değilse şok duygusu yaşaya-
cak ve şoku geçtikçe kaybettiği şeyi veya kişiyi 
tekrar kazanmak isteyecektir. Bu süreçte kişi, 
kaybını inkâr edebilir. Bunların çoğu mülteci-göç-
men bireylerin yas tutmasını veya yas sürecine 
direnmesini sağlayan temel kavramlar haline gelir-
ler. Yas tutma bireyin, etkisini kaybedene kadar, 
yitirdiği şeyi veya kişiyi içsel olarak sürekli bir 
ilişki halinde olmasını ifade eder. Kişi yas sürecini 
atlatabilirse, kaybını kabul ederse hayatına devam 
edebilir. Ancak yas sürecine direnç gösterirse bir 
noktada takılıp kalacak ve kendini tekrarlayacaktır. 
Mülteci veya göçmen yas sürecine dair herhangi bir 
sorunla karşılaşmadan yas sürecini tamamladığında 
iki kültürün toplamında yeni bir kimlik ve aidiyet 
oluşturabilir. Ayrıca geldiği ülkeye aidiyet noktasın-
da kendisini kabul edilmiş hissederse yas süreci 
sonrasında iki kültüre de kendini ait hissedecektir. 
Kültürlerin içe içe geçişi ve asimilasyon söz konusu 
değildir tam tersine kişinin iki veya ikiden fazla 
kimliğe ait olduğu gerçeğini kabullenmek demektir. 
Göçmenlerin ve mültecilerin suçluluk duyguları 
çok büyükse çaresizlik ve vicdana azabı ile bu 
tetiklenir ve kişi hastalıklı bir yas tutma sürecine 
girer. Ancak birey eski yaşantısını kaybettiğini 
kabul edebilirse bu durumda kişi üzüntü, vatan 
özlemi duygularına geçiş sağlayabilir ve geçmiş ile 
bugünün ayrımına varabilir. Mülteci birey kendisi 
hayatta kalmış olmaktan ve geride bıraktıklarından 
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dolayı suçluluk duygusu hisseder. Ev sahipliği 
yapan ülkenin toplumu da bunu tetkilerse, ayrımcı-
lık yaparsa bu duygular şiddetlenir.  Bu nedenle 
mülteci geride bıraktığı ülkesini ona dair bir parça 
olmaktan çıkarmaya çalışır. Bunun altında yatan 
önemli nokta; aile üyelerini, arkadaşlıklarını, 
mezarlıklarıyla beraber koca bir kültürü, şarkıları 
ve kendi dilini yitirmesi anlamı taşır. Mültecilerle 
psikoterapi uygulamanın çeşitli zorlukları vardır. 
En başta dil sorunu ve bu bireylerin terapi alıp 
almamaktaki kararsızlıkları gelmektedir.

Büyük grup kimliği üzerine birçok çalışması 
bulunan Volkan insanların her yerde aynı olduğunu 
dile getirmektedir. Birey bazlı insanlık dışı faaliyet-
lerle kolektif faaliyetler arasında fark vardır. Kole-
kif faaliyetlerde bireysel, kendilik kimliği ikinci 
planda kalmaktadır. Belli bir gruba aidiyet sağlan-
dıktan sona kişiler aynı etnik grup içinde bile olsa 
ideolojik bir ayrılık yine çatışmaya dönüşebilmek-
tedir.

Peki önyargı nedir? Vamık Volkan önyargı konu-
sunda şu cümleyi kullanmaktadır: “Önyargıları 
yerden yere vuruyor olabiliriz ancak gerçekte 
hepimiz önyargılıyız”.  Aslında önemli olan bu 
önyargının iyi mi kötü mü olduğudur. Önyargılı 
insanların çoğunda önyargılarının ardında yatan 
sebep kişisel etkenlerdir. Diğer yandan bu önyargı-
nın “paylaşılmış önyargı” olabileceğidir. Yani 
ebeveynler bu önyargıları çocuklara “depolamış” 
olabilmektedirler. Yabancı düşmanlığı ve öteki 
algısı noktasında pek çok insanla ortak görüşlere 
sahip olduklarında bunun altında yatan sebebi 
genellikle fark etmezler. Bu nedenle bazı mülteci ve 
göçmenlerin cihatçı veya IŞID ile bağlantısı olduğu 
nedeniyle bu önyargılar haklı olarak algılanacaktır. 
Bu çıkmazdan dolayı insanlık tarihi her zaman 
faşizme, ırkçılığa, dinsel-etnik çatışmalara sahne 
olmuştur ve olmaya devam edecektir. Tarih çizgisi 
büyük grup kimliğine bağlı ötekileştirici bir nokta-
da ilerleyecektir.

Tarihin başında çatışmaların temel sebebi doğal 
sınırlar nedeniyle hayatta kalma zaruriyetinden 
doğan temel ihtiyaçlardı. Ancak bu rekabet refah 
seviyesinin artmasıyla beraber psikolojik bir savaşa 
dönüştü. İnsanlar geçmişin travmalarıyla birlikte 
intikam hırsı, rekabet, onur gibi kavramlarla büyük 
grup kimliklerini oluşturdular. Yapılan araştırmalar-
da tarihte birçok medeniyetin kendini “insan” 
olarak tanımlayıp diğerlerini bir alt grup olarak 
tanımladığı belirtilmektedir. Büyük grup kimliğin-
de diğer grupları dışsallaştırılır ve kötü imgeler 
haline dönüştürülür. Bireyler içsel bir gereklilikle 
bir gruba aidiyet hissederler bu nedenle aslında ev 
sahibi birçok ülke büyük grup olarak yeni gelenlere, 

mültecilere ırkçı söylem ve eylemlerde bulunabil-
mektedir. Grup bireyleri mağduriyet yaşadıklarına 
inanır ya da inandırılırlar ardından zafer için her 
türlü insanlık dışı faaliyetleri yapabilecek duruma 
gelirler. Bu noktada seçilmiş travmalarla destekle-
nirler. Büyük eylemlerde ve faaliyetlerde bulunan 
ev sahibi ülkeler temelde birinci kimliklerinden 
sıyrılmış ve ikinci kimlikle özdeşleşmiş durumda 
olurlar.

4. Sonuç
Yukarıda da söz edildiği gibi önyargıların ortak bir 
grupta toplanması faaliyetlerin kolektif olmasına 
yardımcı olur. Örneğin Yahudi Soykırımı kolektif 
bir bilincin ürünüydü. Bireyler birincil kendilik 
kimliklerini ikinci grup kimliğinden koruyabilirler-
se; yeni gelenlere, mültecilere kısacası farklılıklara 
kapı aralayabilirler. Ancak bireyler kendilik kimlik-
lerini grup kimliklerinin ardına atarsa mülteciler ve 
farklı kültürlerin onların grup kimliğine zarar verdi-
ğini düşünecek ve farklılıkları kabul etmeyecekler-
dir. Böyle durumlarda büyük grup kimliğinin 
korunmasında önyargı kötücül bir kavrama dönüşür 
ve bireyler psikolojik sınırlara odaklanır. Bu nokta-
da çatışmaların çözümünde “giriş noktaları” önem-
lidir.

Gelişmiş ülkelerde mültecilerin fiziki ve psikolojik 
koşulları göz önüne alınarak yeniden hukuki düzen-
lemeler yapılmalı. Devletler ülkelerine sığınan 
insanlara karşı daha az sınırlamacı politikalar uygu-
lamalı ve bu kişiler için yerleştirme programları 
düzenlenmelidir. Gelişmemiş ve gelişmekte olan 
ülkeler mültecilere kapılarını açmaları için uluslara-
rası örgütler ve gelişmil ülkeler destekleyici, 
kalkındırma politikaları uygulamalıdır. BM Yüksek 
Komiserliği tarafından uygulanan; gönüllü geri 
dönüş, yeniden yerleştirme ve yerel entegrasyon 
çözümleri noktasında hem mülteciler hem de yerel 
halk bilinçlendirilmelidir. Mülteci sorunlarının 
çözümü için uluslararası ilişkiler uzmanları, psika-
nalistler ve politikacılar bir araya gelerek çalışmalar 
yürütmelidirler.
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