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ÖZET 

 Türkiye, 2011  beri süregelen Suriye iç  süresince kabul  3.6 

milyon Suriyeli  ile  en çok   ülkesi olarak yer 

 Hatay ili özelinde ise, ilin  Suriyeli   (435.026) 

ilin genel nüfusuna oranla yüksek bir rakam  etmektedir (27%) ve bu rakam 

Hatay ilini     ülke genelinde ikinci  

   Suriye ile yüzlerce kilometre  ortak bir  

 da   Suriyeli  ilgili   yüksek 

bir önem  etmesine neden olur.  kamuoyu  yeri ve 

dünyaya egemen olan  söylemler  ise  bu 

 arz  önem daha da  

 Bu mada,  ile mültecilik   ortaya  ve 

ge  mültecilik örneklerinden bir seçki .   

 duruma gelmesinde büyük rol oynayan son elli  toplumsal ve 

siyasal faktörlere de .   göç yönetimi  

özellikleri ve  siyasal süreçlere  sergiledikleri  de mercek 

   

 Bu  n ele  söylem çözümlemesi yöntemi  

toplumsal ve kültürel   ve   Hatay da  

Suriyeli  yerel gazetelerdeki temsillerinin ne derece gerçekçi  ve 

Suriyeli göçmenlerin kendileri  söylemleri   

   ise medya temsillerinde bahsedilen  

   ile ilintili olup  ve bu temsillerin  

  üzere   temsiller olup  tespit etmektir. 
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Bu tespit beraberinde medya temsillerinde kültürel ve toplumsal  iten 

unsurlar olup   . 

Anahtar kelimeler: Yerel Gazeteler  Göç    Wodak  Antakya  
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ABSTRACT 

 With an estimated 3.6 million Syrian refugees crossing its borders since the 

Syrian civil war began in 2011, Turkey is home to the largest number of refugees 

worldwide. The province of Hatay is even more significant, as the number of Syrian 

refugees living in the city (435.026) makes up nearly 27% of the  total 

population, which makes it the second more populous province in Turkey based on the 

number of refugees it is home to. Furthermore, the city of Hatay shares a long land border 

with Syria, which makes any research into the experiences of Syrian refugees in the city 

highly significant. Considering the role the media plays when it comes to shaping public 

opinion, and the divisive rhetoric currently polarizing the globe, the significance of the 

media becomes even more apparent.  

 The content of this study highlights how asylum seekers and refugees differ, 

and provides examples from other refugee crises from the past. Additionally, it touches 

on the political and social developments over the last fifty years in Syria, which shaped 

the present state of the country. It also focuses on the varying refugee management 

strategies employed by Turkey, and how these have changed depending on political 

developments. 

 This study uses Wodak  critical discourse analysis method to explore whether 

newspaper representations of Syrian refugees living in Hatay are based on reality, and 

how Syrian refugees interpret the discourse surrounding them, within the context of the 

social and cultural polarization theory and concept. The aim of the study is to discover 

whether the problems put forwards by media representations are aligned with the 

problems refugees actually experience, and question if these representations are mere 
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caricatures designed to increase polarization. It aims to understand whether media 

representations include components that drive cultural and social polarization. 

 

Keywords: Local Newspapers  Migration  Polarization  Wodak  Antioch-on-the-

Orontes  
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  Milletler Mülteciler Yüksek 1 (UNHCR) güncel 

verilerine göre ülkeyi terkeden mülteci   Suriye 6,6 milyon mülteci ile 

dünyada en çok mülteci gönderen ülke  Türkiye ise  mülteci nüfusu 

 (3.97 milyon)  en çok mülteci  ülkesi r. 

Türkiye deki mültecilerin %98 inin (6.3 milyon) Suriyeli  r kom  Suriye de 

 devam  ve ülkenin her an yeni bir göç  ile   

  ise mültecilik  ele alan  önemini ve 

  söylenebilir.  

 Göç  Genel Müd   güncel verilere göre2  Hatay ilinde 

 olan Suriyeli   (435.026), il nüfusunun   

 etmektedir. Bu oran   Suriyeli   il  

ikinci   Ek olarak, ilin Suriye ile yüzlerce kilometre  ortak 

bir  sahip  da   Suriyeli  ilgili  

 önemini  Fakat tüm bu    yerel 

gazeteler Suriyeli  nüfusunun genel nüfusa    

  

 Medya, kamuoyu mas  etkileyen en önemli araçlardan biri  için, 

iktidar ve güç   süregelen özel bir ilgiye maruz  Yüksel in 

(2007, 574) vu  gibi, kamuoyu belirli olaylara istinaden herhangi bir  

                                                
1 https://www.unhcr.org/refugee-statistics/   

2 https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/Istatistikler/2020/Kasim/16-KASIM/DEN_03.jpg  
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 grup  tutumlar ve buna   sergilemektedir. Bu 

nedenle kamuoyunun   mas  önemli bir yere sahiptir   

 Bu   nefret söylemi içeren   toplumsal 

 ve ö  yol açan faktörler  önemli bir yer tutar. Çelenk 

(2009, 212-214) nefret söylemini  ya da  dini,  ya da cinsiyeti gibi 

   kimliklerinden  ya da belirli özelliklerinden  maruz 

  ve  küçük d  onlara   veya ö  

 hedefleyen söylemler olarak . Çelenk (2009, 212-214)  

nefret söylemlerine benzersiz  bir zemin sunma kapasitesi  dikkat 

çekmektedir. Çelenk e (2009, 212-214) göre,  sorumsuzca   

ve nefrete yol açarak, nefret söylemini tekrardan üretmekte ve bu  

güçlendirmekte ve bu tür  sonradan    

 Bu  iki   Birinci    

söylem çözümlemesi yöntemini  toplumsal ve kültürel   

 yerel gazetelerde Suriyeli  temsilleri ele   

 ise, yüz yüze mülakat yöntemi  gazetelerin söyleminin  

 . Bunun için   Suriyeli  ilgili 

gerçeklerin   tespit edilip,   ile medya 

 ne ölçüde    

   medya temsillerinde ele    

gerçek  m  yoksa  ya yönelik olarak  edilen temsiller 

olup  tespit etmektir.  medya temsillerinin kültürel ve toplumsal 

 yol açan bir unsur olup  anlamak da hedeflenmektedir.  
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 Yap  akademik   medya temsillerinin Suriyeli 

  biçimlerinin   ele    

yerel gazetelerde Suriyeli  temsillerinin  ortaya  Önceki 

  gibi  mümkündür:  

1. Hatay da Yerel Medya Reflekslerine Etnisite     

 (Atay: 2018)  literatür  mülakat ve içerik çözümleme 

yöntemlerini kullanarak,  ve tarihsel   Hatay yerel 

gazetelerini siyasi ve ekonomik  multi-etnik bir  içinde  

2.  Yerel  Mülteciler ve Suriyeliler    , 2017) 

içerik çözümlemesi yöntemini kullanarak, sosyolojik   

Suriyeli   yerel gazetelerindeki temsillerini 

3. Yerel Gazetelerde Okur    Sakarya Yerel Gazeteleri 

   (Özçelik, 2019) nitel  yöntemini kullanarak,  

   Sakarya yerel gazetelerinde okur temsilcisini 

 

4. Yerel Gazetelerin  Siyasi Tercihlerine Etkisi  Isparta  

  (Kaya, 2005) kitle    Isparta yerel 

gazetelerinin seçim döneminde  siyasi tercihlerine olan etkilerini tespit 

etmektedir. 

5.  Hatay daki Suriyeli Mültecilerin Sosyal  Adaptasyonu    

, 2017) saha rmas  analizi yöntemini kullanarak, göç  ve 

  Suriyeli  Hatay daki entegrasyon 

süreçlerini  
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6. Türkiye Suriye  Dö  Arap  ve Hatay Faktörü   

ma (Cingöz, 2015) literatür  ve mülakat yöntemlerini kullanarak, 

tarihsel kavram ve kuramlar  Arap  ekseninde Türkiye  Suriye 

 r. 

7. Suriyeli  a (Hatay) Etkileri    (Demir, 2015) 

anket yöntemini kullanarak, göç kavram ve   Hatay  

ilçesindeki Suriyeli  göç hareketinin etkilerini  

  gibi, varolan  konuya büyük oranda tarihsel kavram ve 

kuramlar ya da göç  ve benzeri olgular   Bu  

  unsur ise konuyu toplumsal ve kültürel   irdelemesidir. 

 önem  bir  unsur ise dünya  Türkiye nin en çok 

 ran ülke , Hatay nüfusunun %27 sinin Suriyeli  

mas  nedeniyle nüfusa oranla ülkenin en çok   ikinci il  

  yöneten  kendisinin de etnik kökeninin Suriye  

Suriye de b   (28  Hatay da 8    ve her iki dile hâkim 

olup çifte  , konuya olan   Son olarak, 

 2017 ile 2018    16 ay süreyle Göç i Genel 

  ve  Milletler  desteklenen Suriyeli 

 veri güncelleme projesinde 12 ay   ilçesinde Süreç 

Yöneticisi olarak, kalan sürede ise Urfa  Koruma  Koordinatörü olarak 

görev   Bu görev   Türkiye nin göç yönetimini 

ndan takip edebilme   ve bu deneyimlerini   aktarma 

 . 
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 Tez ma   ve sonuç bölümleri  dört bölümden  

Mültecilik Olgusuna   ilk bölümde mültecilik ve   ele 

 mültecilik statüsü yerine k statüsünün ikame ine a  

   dünyada mültecilik meselesinin tarihsel-

toplumsal  sürecine bir   ve örneklerle  Birinci 

bölümde  mülteci gönderen ülke olarak Suriye nin bu duruma gelmesine yol açan 

toplumsal ve siyasal faktörlere inil . 

  bölüm Türkiye nin  Yönetimi  konusuna  bir  

sunmakta ve Türkiye nin 2011 den bu yana  göç idaresi yöntemlerinin  

siyasal faktörlere göre    sorusunu cevaplamaya   

  üçüncü bölümünde kuramsal çerçeve ve yöntem   

Dördüncü ve son bölümde ise, Hatay yerel gazetelerinden  örneklemi 

 seçilen haberler üzerinden Wodak  söylem çözümlemesi yöntemi 

uygulanarak 15 Ocak ile 15  2020 tarihleri  ilgili haberlerin izledikleri 

söylemsel stratejiler rma, yükleme, ama,   ve güçlendirme) tespit 

edilecektir.  Hatay daki Suriyeli  örnek mülakatlar  

Hatay yerel gazetelerinin  temsili gerçek  Sonuç bölümünde ise 

elde edilen    Bu   evreni 

Hatay da  gazeteler, örneklemi ise Antakya Toplumcu Halk, Hatay Asi, Hatay 

Expres, Hatay Söz, Hatay Zafer ve Özyurt gazeteleridir.  

 zlenilen yöntem sayesinde medya temsillerinde n   

gerçek  olup        

temsiller olup  ele  ve medya temsillerinin toplumsal-kültürel 

 etkileyen bir unsur olup  tespit edilmeye . ma 
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öncesindeki temel   toplumsal ve kültürel  

beslenen siyasetin bir  olarak gerçekleri belirli bir biçimde tasarlama,  etme 

yetisine sahip   
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 BÖLÜM 

MÜLTEC K OLGUSUNA BAKI  

 

 Mültecilerle    2016   5N ve 1 

Mülteci El 3 mülteci,  ve göçmen   farklar 

rken, mültecilerin  kimliklerden ya da    

ülkelerini terk etmek zorunda   ülkelere  mülteci statüsünü resmi bir 

 alabilen   belirtil  Buna  s , iltica talebinde 

bulunan, fakat statüsü resmi olarak henüz belli olmayan  için  bir ifade 

olarak   

  Milletler, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsü  

Sö  (Cenevre sö  Birinci Madde) mülteci statüsünün   

yüzünden zulme ve    için ülkesini terk edip  bir 

ülkeye  ya da belli bir tabiiyeti olmadan ülkesinde  bölgede  verici 

olaylar  için ülkesini terk eden ve dönmek istemeyen re  

  

  Göç Örgütü (IOM Türkiye) ise Göç Krizi Operasyonel Çerçevesi 

2018-2019 Raporu 4 (s.9) mültecilik ile     

göçmen, mülteci, ülkesinde yerinden   ve  olmak üzere dört 

 terim  Rapora göre (s.9) Mülteci  terimi   cinsiyeti gibi 

sahip  kimliklerinden  ya da  ülkede    gibi 

                                                
3 http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/5N-1Multeci.pd  

4 https://turkey.iom.int/sites/default/files/sitreps/MCOF_TR.pdf  
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 verici olaylar nedeniyle, veyahut  ö  ve  tehdit 

  sebebiyle ülkesinden   bir ülkeye geçmek zorunda kalan 

bireyleri kapsa  belirtilmektedir.  teriminin ise mülteci statüsünü resmi bir 

 alabilmek için bekleyen  ifade e   edilmektedir. Bu  

ülkelerini terk etme nedenleri mülteciler ile  olsa da, ülkelerin   

 mülteci statüsü edinemedikleri için mülteci  Bunula birlikte 

  terimler rken, Göçmen teriminin ülkenin hem içinde hem de 

 ikamet yerini  hareketinin gönüllü olup  sebeplerine,  

süresine   için  belirtilmektedir. Kendi ülkesi içerisinde 

yerinden   ise  ya da insan  afetlerden  yerinden  

ve  bir yere  seçen ya da zorunda   için .  

 Türkiye deki Suriyeli  bahsederken misafir  ve geçici koruma 

 terimleri de  Bu terimleri    Misafir 

kelimesi Türkçe de konuk  gelen,  ilgili  geçici bir süre  

 ifade eden bir kelimedir. Türkiye de genellikle politik aktörler  

Suriyeli s   etmek için   Nitekim Suriyeli 

 Misafir olarak gö  için mülteci statüsünden mahrum  

Misafirlik terimin herhangi bir hukuksal  yoktur. Siyasi veya inançsal zeminde  

edilen bir söylemdir.  belli bir siyasi çerçeve içerisinde  için, bazen 

 ve  gibi imgeleri de  biz  ve onlar   temsil  

söylenebilir (Baydemir, Benek, Elmastas, 2019: 39). 

 Geçici Koruma Statüsü,  Koruma Kanunu  ülkesinden 

zorla  geri dönemeyen ve acil korumaya  olan  kapsar. Türkiye ye 

Suriyeli   ilk evresinde  koruma statüleri belirli 



 

 
9 

 

 için ve onlara belirli   için  bir çözüm olarak 

 (Baydemir, Benek, Elmastas, 2019: 39-40). 

 Dünya Af 5 de  gibi, Türkiye nin Suriyeli  

Mülteci statüsünü vermeme sebebi 1951 Cenevre Sö  üç   

koyarak  Bunlardan en önemlisi   bu  göre 

Türkiye  Avrupa da meydana gelen olaylar sonucunda  mülteci kabul  

 Böylece Avrupa  gelen  Mülteci statüsünü 

  

  ve Aksu ya (2020: 331) göre, Türkiye nin mülteci alma konusunda  

   ve er bölgeleri eleyerek sadece Avrupa dan gelenlere 

mülteci statüsü vermesi bir soru    ve Aksu (2020: 331) da, 

  döneminde aile   Türkiye ye Balkanlar dan gelen 

bireylerin kültürlerinin Türk toplumuna daha   için kolayca kabul 

gördüklerini, Suriye krizinde ise bu durumun  için mümkün olma  ortaya 

   zamanda dan gelenlerin Arap kültürüne sahip 

 ve bu nedenle ülkeye uyum    bir 

  olmayan Suriyelilerin   Balkan göçmenlerine k  bir 

güvenlik tehdidi olarak gö  bir durum ortaya   

 IOM, (Word Migration Report, 2020 : 3) 2019 da dünyada  272 milyon 

 göçmen   her 30  bir  yani toplam dünya 

                                                
5https://www.amnesty.org.tr/icerik/turkiye-65-yil-once-imzalanan-cenevre-multeci-sozlesmesine-

koydugu-sinirlamayi-kaldirmalidir  
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nüfusunun %3,5 inin göçmen statüsünde   Buna ek olarak, daha da 

büyük bir göç hareketinin ülkelerin kendi içlerinde  vurgulan  ve  iç 

göç verilerinden hareketle  740 milyon  iç göç sürecine dahil  

. IOM a  Türkiye nin Avrupa  gelen  mülteci statüsüne 

uygun gö i için, ülkeye  Suriyelilere mülteci statüsünün  

.  ikinci bölümünde gö  gibi, bu sorunu çözmek için daha 

sonra  yasalar   

  rapora göre (Word Migration Report, 2020: 70-84), Suriye de  boyunca 

süregelen iç  mezhepsel   ve terörizmin  

(özellikle  ta    bir  yerlerinden edilmesine ve ülkede 

iç ve  göçe neden  Küresel   Sistemi, Suriye deki durumu 3. 

Seviye acil durum olarak fland  Bu da sistem  büyük ölçekli 

insani krizlere verilebilen en yüksek seviyedir. 6,6 milyondan fazla mülteci ve 6,1 

milyondan fazla yerinden  insan ile ülkenin nüfusunun   

yerinden  bilinmektedir. 2010  Suriye gö  30,000 den az mülteci ile 

 en az mülteci gönderen ülkeleri  yer ken,  zamanda 

 bir milyondan fazla mülteci ile  üçüncü en büyük ev  yapan 

ülkesi olarak fland . 2019 da ise yerinden  6,6 milyon  dünyada 

en fazla mülteci gönderen ülke olarak yer r  
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1.1. Dünyada Mültecilik  Tarihsel Sürecine  ve Örnekler:  

 Tarih boyunca n her yerinde grup ya da bireysel olarak ins  göç 

hareketlerine    tarihin en büyük göç  ise  Dünya 

  ortaya  Koçak ve Gündüz e (2016: 68) göre,  Dünya 

 birçok ülke nüfusunun büyük   nedeniyle  insan 

 her sektörde  ortaya  Bu nedenle Avrupa devletleri ucuz  

gücü yaratabilmek   ülkelerden  almaya  1980 li  

 ise Avrupa daki    ve ülkeler y  göçlere de 

sahne  Fakat Avrupa  çok büyük sorunlarla  durumu 

kontrol   yine de  1990   ise Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler   ve Berlin  y  ile Avrupa 

milyonlarca göçmenin yer  sahne  göçmen   

büyük bir mücadele vermek zorunda , göç ve s  hareketlerinin 

kontrolden  ilk defa  AB deki her ülke nitelikli  

çekebilmek için kendine has yasal    Bunula birlikte 

  korumak için ortak yasalar  da  Schengen 

Anla mas  Dublin Konvansiyonu, Amsterdam mas  ve Lizbon mas  

bunlardan .  

   Haziran 2020 de (The Global Compact On Refugees)  

raporunda  güncel verilere göre6 dünyada en çok mülteci   ülke 

 Türkiye, Kolombiya, Pakistan, Uganda ve  Her ülkenin 

 mülteci   grafikte   

                                                
6 https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html  
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Grafik.1:  Mülteci    5 Ülke 

 Mülteci  Avrupa  ve Türkiye rmas   mas  

Çakran (2017: 22-23), Avrupa  üyesi ülkelerin mültecilik konusunda  

  bu  mülteci krizi  ve AB üyelik süreci 

  öne sürerek 1999 dan itibaren söz konusu ülkelerin birbiriyle 

uyum içinde hareket etme  ortak bir yasal çerçeve içerisinde  da 

eklemektedir. Mültecilik n her ülkenin  konumuna ve   

somut gerçeklere göre de  gösterdi    

 

Grafik.2:  Göre  Göçmen  
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, (2012: 242)  Milletler 2010 7 verilerine dayanarak göçmenlik 

hareketin n her yerinde zamanla yükselme e  belirtmektedir. 

 dünyada 1970 te 84 milyon göçmen varken bu  2010  214 milyona 

 2,5 kattan fazla  Bununla birlikte, 1970 li   ülkeler ile 

 olan ülkeler  fark az iken, sonraki  içerisinde bu  büyük 

oranda   dikkat çekmektedir. Nitekim  ülkelerin 1970 ile 2010  

  3 kata   olan ülkelerde bu  2  

geçmemektedir. Bay  ve Aksu (2020: 329) IOM 2019 raporuna dayanarak dünyada 

yerinden edilip göç eden insan  1990  153 milyon iken, 2019  271,6 

milyona  dikkat çekmektedirler. Oxfam Raporu8 ise 2010 dan sonraki  

durumun     2016 tarihli raporunun 

verilerine göre, dünyadaki en zengin  ülke  mültecilerinin %9 undan daha 

  tüm  daha fakir ülkeler üstlenmektedir. Ürdün, Türkiye, 

Pakistan, Lübnan, Güney Afrika ve gal Alt  Filistin Bölgesi, dünyadaki mülteci 

ve  %50 sinden    ülkeler dünya ekonomisinin 

toplamda %2 sinden    

 Özellikle 11 Eylül  sonra  ülkelerde artan  

nedeniyle yürütülen politikalar bu ülkelerde  olan  ve aile  

 olumsuz bir   Türkiye Büyük Millet Meclisi   

 Komisyonu nun  Fransa Raporu nda9 Almanya, Hollanda, Fransa ve 

Belçika gibi birçok  ülkede   temelli  artmakta  

ve bu durumun da  ilgili   yol  dikkat 

                                                
7 https://www.unhcr.org/4ef9c7849.html  

8 https://www.oxfam.org/en/press-releases/six-richest-countries-host-less-9-refugees  

9 https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/fransa_raporu.pdf  



 

 
14 

 

 Örnek olarak ise 2009 da Fransa da bir belediye   ve 

ekonomik krizi  e   izinlerinin  ve ülkeden 

 bu krize çözüm    Raporda, Frans  

  yasaklasa da, uygulamada   öne  

Özellikle seçimlerden önce     ve  

toplumun üst   için engeller   

 Ülkelerin sergiledikleri  göç  tarihsel sürecinden örnekler 

  her  göç alan bir ülke olarak Fransa dan  

mümkündür. Fransa özellikle 2007 den itibaren ülkeye gelen mülteci   

  yasalar düzenlemeler yapmaya  Bu konudaki  en 

önemlilerinden biri olarak, 21  2007 de yü  giren Göç Kontrolü, Uyum ve 

lticaya   gösterilmektedir. Bu yasa, aile  vizesi yoluyla ülkeye 

gelmek isteyen bireylerin vize alma sürecini  vize  için dil ve DNA 

testi gibi ek  ortaya  Yasaya göre, ülkeye yeni gelen  topluma 

uyum  görülürse oturma izinleri yenilenmeyecektir,  zamanda aile 

 için öngörülen süre 12 aydan 18 aya  Bu yeni yasa sonucunda ise 

2008  ülkede 4,300 kaçak göçmen  20 bine     

 ve 10 bin   da ülkeden gönüllü olarak   

 Fransa her  30,000 mültecilik   halde  sahiplerinin 

sadece üçte birine mültecilik hak  vermektedir10  

 6 m 2019 tarihinde   giren 20 maddelik göçmenlik  

reformunun11  en önemli yenilik ise göçmenlere uygulanacak kota 

                                                
10 https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/fransa_raporu.pdf 

11 https://www.amerikaninsesi.com/a/fransadan-20-maddelik-yeni-gocmen-reformu/5155411.html  
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 Hükümet temsilcilerinin   göre bu reform ülkenin göç 

 yeniden ele almak   Yeni uygulamaya göre her  

parlamentoda   gücüne ihtiyaç duyan meslekler tespit edilecek, bunun için 

gerekli olan göçmen  belirlenecek ve hükümet bu  liste halinde 

 Bu liste her  yenilenecektir ve mülteci  sürecinde belirleyici 

. 

 kinci Dünya   en çok mülteci alan ülkelerden biri  

nedeniyle  mültecilik  tarihsel sürecinden örnekler almak uygun 

görülmü   (2014: 5-7)  gibi  göç edenlerin  

 eski Alman    ve Akdeniz ülkelerinden 

gelen  Almanya, liberal, özgürlükçü ve insan   bir ülke  

men, göçmen  tek kültür  ve etnik kökene   yapan 

uygulamalar  söylenebilir.  ülkenin kendini bir   olarak 

   ve emek  gibi önemli sektörlerde  ve 

lay   yürütülmesine sebep  Bunun örneklerinden biri ise Alman 

   tabi   kültür ve dil  bu 

uygulama  bir  sistemin mas  neden  1996 ya kadar 

ebeveynleri Alman olmayan bir çocuk 16  doldurana kadar aile  ile 

Almanya ya gelememekteydi. 2007 de aile  vizesi edinebilmek için getirilen yeni 

bir  bu vizeyi alabilmek için Almanca biliyor olmak   fakat çarp  

bir  ABD, Kanada, Japonya gibi belirli ülkelerin  bu  muaf 

 Bunun da  üçüncü dünya göçmenlerini hedef alan  bir karar 
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 Mülteci  tarihsel sürecinden bahsederken P  da bir örnek 

almak yerinde ol . Pakistan, 2016  verilerine göre12  sonra dünyada 

en çok mülteci  ikinci ülkedir. 1979  Afganistan da  

 neticesinde  ülke Pakistan da Afgan mülteciler dönemi  O 

dönemde BM in verilerine göre ülkede 1,4 milyon Afgan mülteci  fakat 

Pakistan resmi verileri Afgan mülteci  2,8 milyon   öne sürmektedir. 

Pakistan hükümetinin bu konuda gö  tutum  olmayan Afgan mülteci 

 da toplam mülteci  eklenmesi yönündedir. 2005  BM ile ortak 

  neticesinde ise Pakistan da  Afgan  ve mülteci  

3 milyonu  ortaya  1997   yasaya göre, Pakistan a  

olan  sadece mülteci statüsüne sahip olanlar  izni alabilecekler ve banka 

 açabileceklerdir.  Afgan göçmenlerinin üçte ikisi mültecilik statüsünü 

 için yevmiye ile  ve  kamplar  ikamet etmektedirler. 

Hükümetin verilerine göre, Afgan mültecilerin  Pakistan da do  Buna 

  alamamakta,  ile e  ve  gibi temel hizmetlere de 

.  

 2014  aver de  bir intihar  neticesinde 140  

  bu olay sonucunda da Pakistan da  beri süregelen Afgan 

mültecilerin ülkelerine iade edilmesi   tekrar  ve  

 Pakistan, Afganistan ve B  Milletler  imzalanan 

Return and Reintegration of Afghan Refugees and Internally Displaced People/Yerinden 

                                                
12 2020 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pakistan-40-yildir-afgan-multecilere-ev-sahipligi-

yapiyor/1735533#:~:text=Pakistan'%C4%B1n%20payla%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20resm

i%20verilere,1%2C4%20milyon%20oldu%C4%9Funu%20belirtiyor  
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Edilmi  ve Afgan Mültecilerin Yeniden Entegrasyonu ve Dö    

sonucunda  bulunan milyonlarca Afgan mültecinin ülkelerine geri 

gönderilmesi  fakat süreç ile ilgili raporlar Pakistan güvenlik güçlerinin 

geri gönderme sürecini   Afgan mültecilerinin evlerini  ve 

  iki halk  nefret ve kabullenmeme duygusunu  

önemli bir rol  .13  

1.2.  Güncel Durumu Etkileyen Tarihsel Faktörlere   

 Birçok  Suriye krizinden de ba  kriz  olarak bahsetmektedir. 

Fakat Suriye de 2011  patlak veren krizin  50  boyunca süregelen 

  sadece bir tanesi  söylenebilir.  Suriye de 

neredeyse 10  devam eden  anlayabilmek için bu 50  boyunca 

yürütülen siyaseti ve ülkenin içinde bulu  ekonomik ve toplumsal  kavramak 

gerekmektedir. 

1.2.1. Baas Partisi  Dönemine  

 Authoritarian Power and State Formation in  Syria ve Syria: The 

Revolution From Above  nda Raymond A. Hinnebusch (2014: 51-61; 95-128 

ve 2011: 60-78) Hafiz El   ele geçirmeden önceki dönemi  

Suriye nin  gali alt  kentsel ile  bölgeleri  büyük farklar 

olan,  vatan yerine ailelerine ve kabilelerine   dikey toplumsal ve 

ticari  sahip bir ülke portresi  Öte yandan çöl ile ovalar  

 pozisyonundan   bir köprü   bunun da toplumsal ve 

kültürel itli  neden   1938 de ba   beraber 

                                                
13 https://insamer.com/tr/golgede-kalmis-bir-kriz-pakistandaki-afgan-multeciler_374.html  
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ise ülkenin ekonomik bir   yeni bir burjuva   bunun 

da   ve gelir gibi temel alanlarda olumlu  yol  

sö  Fakat toplumdaki tüm katmanlar  seviyede medi i için bunun 

dengesiz bir toplumsal   da  ca o dönemde orta  da 

 ve  bölgelerden ehre göç eden kültürlü ve genç fertlerden  bir 

toplum haline gelmesiyle ulusal  de kök salmaya  . 

  Suriye nin  Tarihi   Kemal Dib (2011: 334-348), 1970 li  

öncesindeki dönemi  burjuva  devletin hassas  ele 

geçirmeleri ve orta   ortalama on kat daha yüksek gelire sahip 

 nedeniyle orta  muhalefet  üstüne  bahseder. Bu 

 Suriye Toplumsal Milliyetçi Partisi, Komünist Partisi, Baas Partisi, Müslüman 

 Partisi gibi birçok partinin  neden o  Partileri yönetenler 

genellikle ufku  olan geleneksel toplum ile   ilkeler  

   O dönemde kendilerini korumak    

ve kentsel in d  kalan Aleviler yoksullukla  etmek  askeri 

kurumlarda     sektörünün   

nedeniyle  sektörüne de yönelmekteydiler.  (2014: 22-25) göre, 

Baas Partisi 1963   ele geçirdikten sonra otoriter popülizm sistemini 

kurarak, karar alma yetkisinin askeri bir lider  yönetilen küçük bir elit grubun 

elinde  bir sistem  O dönemde orta  toplam aktif  gücünün 

%16    %17 sini, çiftçi  ise %42 sini  (Longuensse, 

1979; akt: Hinnebusch, 2014: 235).  
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1.2.2.   El Esad Dönemi 

 1970  kadar savunma  olan z El Esad, 1970 y  Corrective 

Movement -     bir askeri darbe   ele 

ge  Bundan sonra  ilk  biri, ülkenin tüm  gal alt  

kalan topra  kurtarmak  orduya  bildirmek . Bununla 

birlikte burjuva  kazanmaya  Baas Partisi nin  geli  ve 

radikal liderleri partisinden  Muhafazakâr Arap ülkelerine  

gösteren ve dindar bir Müslüman   Esad, burjuva   çekmeyi 

ve Baas Partisi nin içine   ca di  partileri kontrol  almak 

       hareketin içine ülkedeki tüm 

partileri çekmeyi  ve kentli topluma devlette belirli mevkiler vererek  

y  çekmeyi  (Hinnebusch, 2011: 142-144 ve Dib, 2011: 395-411). 

 1973  le olan  sona  Arap ülkelerinden elde edilen 

petrol geliri ülkeye    gücünün   Körfez ülkelerine 

göç etmesiyle ülkede ekonomik bir kalk   Bu dönemde Esad pozisyonunu 

güçlendirerek bütün önemli yetkileri eline  kendisine ise bütün elit  

üstünde bir pozisyon  Bir yandan ordudaki üst düzey Sünni subaylarla 

müttefik olurken,  yandan da Alevi figürlerden  bir  kurarak polis ve ordu 

kontrolünü onlara teslim  Tüm   yerde  olanak veren  ise 

  yolsuzluk  Bu  her bir ipi   için varolan sistemin 

sürmesine onay vermekteydi.  ve  egemen  bu ortam,  

mezhepsel ve bölgesel    sebep  Böylece mezhepsel 

kimlik toplumda önemli bir yer almaya  Alevi toplumu ise ikiye  

bir  servet biriktiren siyasi komisyoncu olarak yerlerini ken, di   ise 
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kendini    reddeden entelektüel bir kesim olarak  

 (Hinnebusch, 2011: 235-245). 

 1970 li  sonunda, rejime  Baas   mad  tarihsel 

 önderli  bir muhalefet  Bu muhalefetin içinde özellikle 

ülkenin kuzeyinde bulunan, kaderlerine terk edilmelerine ve ekonomik  ve 

   aileler  Elit f iktidarla   yaparak bu muhalefete 

  bu da mezhepsel bir  yol  Böylece Müslüman 

  uygulanan  önlemler siyasi  yok  Ekonomik 

durgunluk   ülkenin para birimi olan Suriye    kemer 

   ve   büyük ölçüde etkileyen yüksek 

enflasyon ve ekonomik kriz   esnada ise elit tabaka  ve döviz 

 yaparak servetlerini büyütmeye devam  Bu durum 1990    

kadar  Esad, gücünü güçlü bir partinin lideri  ve büyük 

bölümünü  kesimlerden gelen askerlerin   bir orduyu kontrol 

etmesinden  Bu nedenle acil olarak ekonomik ya da siyasi bir reforma ihtiyaç 

 zira böyle   bir  uygulamak ona  zamanda  

 verdirebilirdi. Ülkede yürütülen keyfi yönetim, yolsuzluk ve durdurulmayan 

sabotaj  ülkenin    tercih edilmemesinin ana 

nedenleriydi. Bunlar ise Esad yönetiminin   karakterize etmekteydi (Dib, 

2011: 540-570 ve Hinnebusch, 2011: 247-253).  

 Dib (2011: 688), Esad   ekonomiyi ve özel sektörü   

mlar att  fakat a u ramas  iki önemli etkenin  belirtir: 

birincisi otoriter zihniyetin  ve devletin  yönetimi 

(Authoritarianism), ikincisi ise  tüm devlet    

sisteminin   da bu durumu   
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 Baas partisi, orduda asker tasfiyeleri  ve askeriyeyi bir parti 

ordusuna dö  Tüm ülke orduyu, partiyi ve bürokrasiyi elinde tutan tek bir 

  yönetilmeye  ve ordunun siyasetin her  mas  ola  

bir durum haline  Bir    için sadece bir telefon açmas  

yeterliydi;  istekleri  takdirde    

dair psikolojik bir alg   Görevden alma, ihraç etme ya da sürgün etme 

 elindeki korku  sadece  Ordu  elde tutmak için 

çok önemli bir araca  ve bu da radikal bir muhalefetin mas  neden 

 Ülke istihbarat devleti haline  Keyfi tutuklama,  ve tutuklanma 

tehdidi muhalefete  güçlü bir  etkendi, fakat bu etkenlerden en  

ordunun kendisiydi. Rejim,  kaybetmek istemiyor, bundan  muhalefetin 

 nedenlerini ortadan  için gereken   ve 

muhalefetin siyaset yapma   siyasi faaliyetlerini  Bu 

süreçte ise Alevi gençleri orduya dahil etmeye yönelik bir hareket devam etmekteydi. 

Güçlü fakat  elit  kültüründen olmayan genç subaylar, eski elit  

 kibirle küçük görülmekteydi. Bu da Aleviler ile Sünni burjuvazinin 

mas  engel  (Hinnebusch, 2011: 253-270). 

 Hinnebusch (2011: 425), Baas devletine  kan en güçlü muhalefet 

hareketinin  bir hareket  önemli etkenler  söylemektedir. 

Müslüman  hareketinin ve Baas partisi gibi kökleri eskiye dayanan iki gücün 

  etmenler ise   döneminden sonra din 

 toplumun    mas  nedeniyle   

Sünnilerin ülkede     kitle  yönetilmeyi 

reddetmesi ve  toplumun,  toplumuna  bir  hareketi . 

Bunlara ek olarak, birçok  1970 li  etkili  hiçbir muhalefet hareketi 
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 için bu  dahil  slami Cephe 1980 y   bir  

kafir  ve Alevi  rejime  cihat   Baas devletinin yerine  

  uygun bir  devleti   

 Power, Politics & Culture  kitapta Edward Said (akt: Viswanathan, 2008: 64-

70),  noktaya  bölgesini kapsayacak   Said,  

bölgesindeki toplumlarda ulusal mücadele neslinin ini,  yerine ise tek 

derdi ekmek  kazanmak olan bir neslin  sö  Ona göre bu toplumlar 

 sorunuyla   kalarak, ancak belirli konulara  

sayesinde hayata adapte   Bu konular   kazanma (geçinmek), 

petrol ve gaz gibi önemli servetlerin  ve ulusal     

  bir    ise bu durumdan istifade ederek 

gücünü korum  ve otoritesini   ise kendini  göstermek 

 sürekli  ötesindeki  tehdidinden söz  Kaddafi sistemi buna 

bir örnektir. Kaddafi, kendini Emperyalist sisteme   bir figür olarak  

ve emperyalist sisteme  alternatif sistemin  sistemi   Ona 

göre   sonucu olarak bölgede a u  ülkelerin tek 

  kendi  sistemin ve bütün Arap ülkelerinin özünün bu 

 da  Said e (akt: Viswanathan, 2008: 64-70) göre,   

 tüm Arap ülkeleri,   için  bir  bürünmeye 

karar . Bu gö  Kaddafi ve Suriye deki Müslüman  Hareketi ni  

yerde  

1.2.3. ar El Esad Dönemi   

  z El Esad öldükten  bir süre sonra, 17 Temmuz 2000 de Be  El 

Esad devlet  olarak iktidara   aksine askeri bir kurumdan 
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 Avrupa da e  gö   ve genç  nedeniyle Suriyelilerin büyük 

bir   ülke için bir umut  olarak gö  Yönetiminin ilk 

döneminde ndan miras ald  elit  ruhunu yenilemeye  Emeklilik 

 faydalanarak 3  içerisinde en üst konumlardaki etkin isimlerin mevkilerinde 

%60 a varan bir personel    dönemde  ekonomi, 

yönetim ve ifade ö  gibi hassas meseleler için gerekli olan reformlardan 

bahsetmeye r (Hinnebusch, 2014: 27-37). 

Kemal Dib (2011: 721),   olarak ran bu dönemde genç 

Esad  reform yapmak   kendisi dikkatli ve  ilerlerken muhalefetin 

daha etkili ve  uygulamalar  bunun da Esad   neden olan 

sebeplerden biri  öne  Bununla birlikte, bölgedeki  de 

durumu olumsuz yönde etkileyen önemli etmenlerden biriydi, 2000 de Filistin 

  2001 de 11 Eylül Sald  2003 te ABD nin Irak   etmesi, 

2005 te Lübnan  Refik Al-Hariri ye  suikast ve bunun Suriye 

Ordusu nun Lübnan dan  sebep  gibi birçok önemli  Esad n 

reform ad      ilk  biri  

internet  kazan  ve ekonomide bir reform hareketi  fakat Baas 

rejiminin  zihniyeti ve  kurumsal  bir gelenek haline 

gelmesi gerçek bir ekonomik reform sürecinin yürütülebilmesine engel  

, 2015: 46). 

 Bu esnada sivil toplum örgütleri   Hükümetten  

hâl durumunu rmas  tek partili yönetim  son vermesini ve ifade ö  

ve demokrasiyi desteklemesini talep  (Dib, 2011: 721). Sistem bu duruma 

 ve  tepkilerle   hâl durumunu   

siyasi mahkû  bir   ve mahkumlara kence uygulanan Mezze 
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Hapishanesi ni  gibi uygulamalar eksik  zira öte yandan nda 

Ulusal Diyalog Platformu nun ünlü üyeleri Riyad Seyf ve Memun El Homsi nin de 

 laik muhalefetin  isimlerden  muhalif eylemlerinden  

 Suriye Komünist Partisi lideri Riyad El Türk,  televizyon  El 

Cezire ye röportaj vermesinin  hapse  , 2015: 46-47). Reform 

hareketini sürdürmeye  hükumet  hal durumunu sadece  gibi 

önemli  ile rland   ö   ve özel   

 izin veren kararlar  Fakat sicili yolsuzlukla,  tutuklamalar 

ve infazlarla,  vakalarla dolu olan sistemin tümden  için bu  

yetersiz  2003 te Irak   ve  milyonlarca  mültecinin 

Suriye ye  Büyük  Projesi (BOP) ile ABD nin artan tehditleri, 2004 te 

Suriye nin  bölgesinde bir futbol     ve  

bölgedeki Kürtlerin  2005 te Refik El Hariri  ile Suriye ordusunun 

Lübnan  terk etmesi ve 2006 da in Lübnan a    neticesinde 

gündeme reform yerine tekrar güvenlik eksenli önlemler  Bununla birlikte 

devletteki eski bürokrat  reforma  direnmesi, Esad   yönetim 

 geri dönmesinde büyük bir etken olarak  , 2015: 48-

49). 

 Syria in The Last Decade: The Dialectic of Stagnation and Reform   

Muhammed Jamal Barout (2012: 30), otoriter rejimlerde  bir pazarlama yöntemi 

olarak ar Esad   kalpli ama çevresi    belirtir. 

Bunun bir   ise 1917 devriminde   köylülerin Rus 

 çevresinin ne  bilmeyen iyi kalpli bir hükümdar olarak karakterize 

 ekler.  
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 Barout a (2012: 30 vd.) göre, 2001 ve 2005   özel sektörün 

 yapmaktan    (16,2%) ve nin (Gayri safi 

yurtiçi    nedeniyle ekonomik bir durgunluk  

(Ücret ve maa  gayri safi yurtiçi  içerisindeki pay  1996 da %43 ten 2003 te 

%38 e  2006-2010  kapsayan  Y  Plan  reformun 

beklenen en önemli  biri olan merkezi ekonomi sisteminden serbest sosyal 

pazar ekonomisine  olanak veren bir proje  Bu proje, yoksul  

 benimseyen, marjinal  geli   hepsini  sürecine 

entegre eden bir sosyo-ekonomik dö    için  

Fakat  sebeplerden  hükumetin içinden projeye   sesler nedeniyle 

proje rafa  Yerini, Meksika  ticareti  metoduna benzeyen 

yüzeysel bir program  Bunun sonucunda ise sahaya yeni bir   

 turizm,  gibi  kar eden sektörlere odaklanarak, sanayi 

sektöründeki reform  kaderine terk ed  

 sacas  Esad ailesinden ka lider tan  bir nesil ortaya  

un, r  ve otoriter sistemin 50  boyunca hâkim  bu ülkede, ne 

kadar inkâr edilse de  olarak insanlar kendi  çekilerek kendi ailelerine, 

mezheplerine ve bölgelerine     edinme  

 Bu noktadan yola  Suriyeli  uyum 

süreçlerinde  toplumsal ve kültürel özellikler dikkate  daha  sürede 

daha iyi sonuçlar elde i d   
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 BÖLÜM 

TÜ DE   NDE SI INMACILIK 

YÖNET  

 

            2.1.   Bir  Hariç  

 Suriye den Türkiye ye ilk göç hareketi 2011 Nisan  Suriye de ba  

 neticesinde  Türkiye, GSMH  tüm dünyada mültecilere 

en çok  eden ülke olarak yer  2015 te Rusya  Suriye  

 Türkiye ye göç eden insan  aniden yüksek oranda   

 dönemde Paris te in  bir   yüzden fazla   

 Eylemi   bir süre önce Fransa ya mülteci fat   

 için Fransa da  hâl ilan  ve tüm    

Türkiye ise    uygulayarak göçmenleri kabul etmeye devam  

Türkiye yetkilileri     herhangi bir belge istemeden,  

mezhep ya da cinsiyet  göstermeden  talebinde bulunan herkesin ülkeye 

kabul edilmesi demek  ve kimsenin zorla ülkesine geri gö  

sö   her gün katlanarak artan ve  devam eden göçmenler ilk 

  illerde  merkezleri kurularak Misafir  olarak 

 hukukta hiçbir hakka sahip   Türkiye onlar için  

 statüsünü kullanmaya  ve böylece gerekli   

Kom  bir ülke  ve a    uygulayarak göç eden  arts  

kabul etmesi sonucunda ise 2016  kadar Suriye den toplamda 5 milyona  insan 

   Suriye den göç edenlerin  üçte ikisi Türkiye ye 

 ve bu durum  dünyada en çok mülteci bulunduran ülke konumuna 
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 Ülkenin bu pozisyonu günümüzde de  sürdürmektedir. 2015 Ekim 

 kadar 10 ilde 26  merkezi  Türkiye,  

  ülkelere  daha iyi   gibi,    

da, e  ve psikolojik destek  tüm temel    

 Yelman, 2016: 101). 

 Buna ek olarak, Anadolu  Gümrük ve Ticaret  ile  

  gibi14, 21  2013 tarihinde  ilçesinde meydana gelen 

 ertesi günü  Gümrük  faillerin kaçmas  önlemek  

geçici olarak  Esad  olarak bilinen ve  zamanda memleketi olan 

Lazkiye  ile Hatay il   bulunan , Ajans    

gibi, Suriye hükümeti  Türkiye ye  yapmak için  tek 

 bu  güvenlik  son derece yüksek  olarak   

 ve sunulan hizmetleri güçlendirmek de    bir  

sebebi olarak  Kapatma süresinin bir ay olarak  ve ilgili 

  sonra bir ay içerisinde  da . Fakat  ana 

kadar üzerinden  geçmesine  bu  k   Bunun ise 

Türkiye nin  öne       

 Zira bu      

 cinsiyete veya mezhebe   muhtaç herkesi  

  dikkate  Lazkiye   Suriyeli  

ideolojik kimlikleriyle     buna   

ortaya    Milletler de (Cenevre sö mesi, 1951: 2) mülteci 

  mülteci     yüzünden zulme ve  

                                                
14 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/yayladagi-gumruk-kapisi-kapatildi/244180 
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  için ülkesini terk edip  bir ülkeye  ya da belli bir 

tabiiyeti olmadan ülkesinde  bölgede korku verici olaylar  için ülkesine 

dönmek    ifade  Buna ek olarak, BMMYK 2017 

 Suriye den kaçanlarla ilgili  raporda15, Suriye deki tüm bölgelerin bir 

ya da birden çok    veyahut dol  olarak  

  .  

 Buna istinaden, Lazkiye ya da  her hangi  bir bölgesinden gelen 

tüm Suriyelilerin güvenlikleri için  ve   ülkeye  

  Türkiye nin  yapmayan bir mülteci    

    bu söyleme  bir durum   

2.2. Ulusal Güvenlik  Yönteme  

 Kitlesel göç hareketiyle   kalan ülkelerin ivedilikle   

benimsemesi  bilinmektedir, çünkü bu tür dalgalar göç kabul eden toplum ve göç 

eden toplum  ciddi boyutlara varabilen güvenlik ve sosyal sorunlar üretme 

potansiyeline sahiptirler. Zaman geçtikçe,  da  nedeniyle, Suriyeli 

 kamplardan ziyade   . 

 Bugün Suriyeli göçmenlerin   kamp   bu da 

yerel halkta  korkulara yol  Hükümetin kendi  ihmal ederken 

Suriyelilere para  gerekçesiyle  suçlayan halk, Suriyelileri bir 

güvenlik tehdidi olarak görmeye  Özellikle t d  mülteciler ve mülteci 

 ülkeye giren teröristler ciddi bir   haline  Bu  

                                                
15 BMMYK, Suriye Arap Cumhuriyeti nden Kaçan    Koruma  

2017, https://www.refworld.org/docid/59f365034.html 
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sonucunda Türkiye nin   mülteci   görülmeye 

   Yelman, 2016: 98-100). 

 2015  Türkiye de toplam dört  bomba eylemi   

Türkiye nin    bu terör eylemleri neticesinde toplam 145 ölü 

ve 502  tespit  2016  ise 5  eylem  toplam 

120 ölü ve 377  tespit  Tüm bu  neticesinde, Türkiye nin 

mültecilik yönetimi    güvenlik önlemlerine odaklanan bir 

yönteme geçmeye    Yelman, 2016: 101). 

 Kitlesel göç hareketleri sadece bireylerin  ülke için de   

zamanda  ülkeler için de bir güvenlik tehdidi olarak görülmektedir. Bay  ve Aksu ya 

göre, Türkiye nin sürecin      ile gerekli güvenlik 

denetimlerini yapmadan  kitlesel bir  ülkenin içine  Suriye deki 

 beklenilenden daha uzun sürmesi ve     

güvenlik   Suriyeli  sorunu bir güvenlik meselesi olarak 

  (Bay  ve Aksu, 2020: 330). 

 Bay  ve Aksu, Türkiye ve AB ülkeleri  Mart 2016 da  

Brüksel   para  dikkat çekmektedirler. nun 

  gibi, Türkiye AB den bir  içeresinde üç milyar avro talep 

 AB ise bu  ancak iki y  içerisinde  sö  Sonuç olarak 

Türkiye iyi bir Kayserili   ve  üç milyar avro daha  bu 

 2018 e kadar  milyar avro olarak  sözünü  (Bay  ve 

Aksu, 2020: 337). 
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2.3. Göç  Genel  Teori ile Uygulama  

 Göç  Genel  resmî web sitesindeki  göre, 

Türkiye göç meselesini daha iyi yönetebilmek ve güncel politika ve stratejiler 

   ve  Koruma Kanunu nu  

 Bu kanuna göre,  göçmenlerin  yürütülecek ve Türkiye ile 

   politikalar izlenecektir. Bu kapsamda Göç  Genel 

    olarak 11 Nisan 2013 tarihinde 16. 

 Göç nin verilerine göre, kurum  beri toplam 75 adet proje 

 Bu projelerin bir   bir  ise halen devam etmektedir. 

 projeler  Göç ve  Yol  ve  Ticareti ile 

Mücadele, Düzensiz Göçle  Strateji  Kabul ve Geri Gönderme Tesisi, 

Gönüllü Geri Dö  ve Yeniden Entegrasyon yer 17. 

 Kurumun web sitesinde  proje listesi  projelerin  

 konu  iltica sisteminin güçlendirmesi, gönüllü geri dö  projeleri, 

düzensiz göçle mücadele projeleri ve Göç nin kurumsal  

güçlendirilmesi  görülmektedir. Uyum ve entegrasyon süreçleri ile ilgili projeler 

ise dikkat çekecek derecede  Öte yandan,  ve  Koruma 

Kanunu18, Göç  uyum  konusunda gö  Bu  

yerli halk ile göç toplumu  uyumu  göçmenlerin Türkiye nin 

siyasi ve sosyal    projeler yürütülecektir. Bu kapsamda 

 web sitesinde  Uyum   bu 

faaliyetlerin hepsinin    dikkat  am, e   

                                                
16 https://www.goc.gov.tr/  

17 https://www.goc.gov.tr/goc-projeleri56  
18 https://www.goc.gov.tr/uyum-hakkinda 
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   ilgili  bilinen  gibi kategorilere göre 

   bunun  ise herhangi bir faaliyet 

19. 

 GM in i en önemli projelerinden biri ise geçici koruma  

Suriyelilerin Veri Güncelleme 20.  UNHCR deste   ve hala 

devam etmekte olan bu proje  Suriyelilerin Türkiye ye ilk  

  bulunan  eksik veya eski bilgiler tespit edilip  ve 

Nüfus M     güncel adresleri tespit  Bu proje 

güvenlik  özel bir önem   

Projenin verimli  için proje    sosyal  gibi Suriyelilerin 

 temel hizmetlere   ve geçici koruma kimliklerinin 

güncellenmesi zorunlu  Aksi takdirde geçici koruma statüsü nün 

  Böylece Türkiye de  ve Geçici Koruma 

 olan bütün Suriyelilerin hem nitel hem de nicel bilgileri güncel halleriyle bir 

veri    

 Projenin  süreçle   olarak ise  Af Örgütü (2019: 

5,10,11) Türkiye de bulunan  göçmenlerin hukuka  bir  zorla   

 dair raporlar   Ekim 2019  örgütün  

Türkiye nin Suriyeli Mültecilere Yönelik Hukuka  r D    

raporda, 2019  Türkiye nin  bölgelerinden yüzlerce mültecinin  

ve zor     öne  ve Türkiye yi bu durumu Gönüllü 

Geri Dö    maskelemekle  Örgüt,   ilk dört  içerisinde 

                                                
19 https://www.goc.gov.tr/brosurler 
20 https://www.youtube.com/watch?v=2X1oewnBegw&feature=youtu.be 
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20 adet zorla geri gönderilme    Rapor, Türkiye nin  

içinde 315 binin üzerinde  kendi  ülkeden  öne sürerken  

zamanda sistematik bir   yönlendirme, tehdit ve darp yöntemlerini 

kullanarak  geri  dilekçelerini im   Geri 

gönderilenlerin  Türkiye de ailelerinin geçimini    bu 

  ailelerinin de çaresizce Suriye ye geri dönmek istediklerini . 

    yürütülen Ya  ve  Korunma 

 (Ekim 2019)  bulunan  Gönderme   4. maddeye 

göre, kanunun  hiç kimse  cinsiyetine, siyasi fikirlerine vs.  olarak 

kence veyahut onur  muameleye maruz  bir yere gönderilemez. 

 Af Örgütü de buna istinaden Türkiye nin geri gönderme  suç 

 ve hukuka   öne sürmektedir. 

 2019   BBC News T  Suriyeli Göçmen: zorla 

Suriye ye gönderildim, Türkiye ye kaçak geri döndüm 21  röportajda, Türkiye nin 

Suriyelileri ülkelerine geri göndermek için  atmaya  iddia  Bu 

kapsamda   371 bin  geri  bilgisinin 

 da   Af  bir direktörü kendisi ile  

röportajda geri gönderme merkezlerindeki tutuklu    battaniyeyi 

teslim  dair imza   gibi rma  cümleler kurarak geri 

gönderme formunu  dair ellerinde belgeler  sö   bu 

gibi hassas bir durumda gönüllü geri dö  dilekçesini imzalarken  bir üçüncü 

 ortamda   rmas n do    

                                                
21 https://www.youtube.com/watch?v=FTQvaZPrT3g 
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Suriyeli bir göçmen ile  röportajda ise  hapiste  ve kendisine buna 

dair evrak   sö   reddedenlerin ise 

dö  sö   ancak  sonra  gönüllü geri dö  

dilekçesi     22 saat süren bir yolculuk 

  Suriye  götürüldüklerini,  büyük oranda susuz 

ve yemeksiz ini ve otobüste bulunan jandarmalar  sürekli dövüldüklerini 

de ekle   

 Röportaj    göre, otobüste bulunanlardan hiçbiri 

Suriye ye  bilmiyor ve gitmek de istemiyordu;   ailelerine 

geri dönmek  ve Suriye de kalabilme   için Türkiye ye kaçak 

yollardan geri  ve  Türk  ve bunu binlerce dolar  

 da  Raporun sonunda ise Göç  Genel  

 hukuksuzca   edilmeleri  söylemlerin  

ya  öne  ve  geri dönmelerin hukuka uygun  

 . 

 Türkiye deki Mültecilerin Hukuka  Olarak  ve   

   2015 raporunda (s. 2-6)  Af Örgütü Türkiye nin 2015 

 kadar  mülteci   ve   etme gibi 

  mevcut durumda ise çok  Suriyeli  

ekonomik güçlük  ve   gibi temel konularda deneyimledikleri vahim 

k   AB ye yönlenmelerinin  söylemektedir. Rapora göre 2015 

 792 binden fazla  Yunanistan a usülsüz bir    ve 2014 ile 

 bu rakam 1,300  bir art   Bu  AB ile 

Türkiye  29  2015 tarihinde imzalanan Göç mas  korunmaya muhtaç 

 AB ye   bulunabilmeleri için herhangi bir yol 
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ö  tehlikelerle doludur. Örgütünün i gö  göre, 

mülteciler AB ye usülsüz olarak geçmeye  Türkiye   

ülkenin binlerce kilometre  olan  bölgelerine götürüldüklerini,  

merkezlerinde   dünyayla  tamamen kesildiklerini  Bu 

tür  keyfi  bunun da hukuka     

 Türkiye deki Suriyeli  ilgili ortaya   en kaba 

halinin 2018 seçimlerinde gö  söylenebilir. 24 Haziran 2018 tarihinde  

 ve Milletvekili genel seçimlerinden önceki dönemde Suriyeli 

 daha önce hiç  kadar gündem  Bu süreçte mültecilik 

yönetimi  siyasi partilerin beyannamelerine   büyük 

   o  Türkiye de Toplum,  ve Yönetim 

  e-kitapta (Çiçek, Arslan, Bayka, 2018: 154) bulunan ve 2018 seçim 

beyannamelerinde Suriyeli göçmen sorununun ele  biçimlerini  bir 

 seçime  partilerin beyannamelerinde daha önce hiç  kadar 

Suriyeli  konusuna yer  tespit  En çok gündem  

konulardan biri ise  ülkelerine geri gönderilip  AKP 

mültecilerin ancak   güvenli bir  geri gö  söylerken, 

 Parti  kendi    kullanarak Suriyelilerin geri 

gönderilmesi için Suriye hükümetiyle    . Bu  

 konuyla ilgili söylemlerin oy kazanmak   en z  hallerini gösteren 

tablolardan biri  söylenebilir.  

 Türkiye nin mültecilik  Suriyeli  bir siyasi alet olarak 

 dair en  ve güncel örnek olarak 2020   sonu-Mart  

döneminde Yunanistan   gösterilebilir.  
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27  Hatay   9 Türk askerinin -bu  daha sonra  

 22-   bir gün sonra Reuters Ajans  bir 

Türk yetkilinin  bu noktadan itibaren denizden ya da karadan  

  Suriyelilere engel  dair bir   

23.   bir süre içerisinde  bir milyon  bulacak bir göç 

 da  tahmin   ve polis ve güvenlik ekiplerine 

 çekilme emri  . Bunun  AKP sözcüsü 

Türkiye nin mültecilik  bir   fakat mültecileri tutmak 

için gücü  ifade 24. Bunun  ise AB Türkiye yi göçmenleri 

siyasi amaçlarla piyon olarak kullanmakla 25. Buna  Bakan Soylu 

göçmenlerin geri dönmelerini engellemek için Edirne deki Meriç  özel harekât 

polisinin gö  26. Akabinde AB soruna çözüm olarak Türkiye ye 500 

milyon avro  gö  27.  

     göre19 bu süreç içerisinde Türkiye-Edirne 

  yapan göçmen  142.175 28. Bu trajedinin sonucunda ise 

binlerce göçmenin Türkiye ye geri dönmeye  haberleri gelmeye . 

 Türkiye nin Suriyeli  yönelik  gö  duygusal ve 

   faktörlerden    ve yerini  

                                                
22 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-hatay-valisi-acikladi-idlibde-33-asker-sehit-oldu. 
23 https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-migrants/turkey-will-no-longer-stop-syrian-
migrant-flow-to-europe-turkish-official-idUSKCN20L33V 
24 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ak-parti-sozcusu-omer-celik-bu-kallesligin-hesabini-verecekler-
41457262 
25 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-siginmaci-krizine-karsi-dis-sinirlarini-koruma-konusunda-kararli-
oldugunu-acikladi/1755037 
26 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/icisleri-bakani-soylu-geri-itmeleri-engellemek-icin-meric-sinirina-bin-
ozel-harekat-polisi-getirecegiz/1755486 
27 https://tr.euronews.com/2020/03/05/ab-multeciler-icin-turkiye-ye-500-milyon-euro-aktaracak-vize-
islemleri-kola 
28 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1235857052548730880 
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bir siyaset aletine   kaderini  bir para   

ve  toplumsal uyum süreçlerini ihmal eden bir   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
37 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE YÖNTEM 

3.1. ARA TIRMANIN PROBLEM  

 Hatay da  Suriyeli  yerel gazetelerdeki temsillerinin ne 

derecede gerçekçi  ve Suriyeli  yerel gazetelerinin söylemlerini 

  . Nefret söylemi ve  egemen 

  toplumlar  uyum  süreçlerine büyük oranda etki  

göz önüne  bu problemin  i d   

3.2 ARA TIRMANIN KONUSU VE SINIRLARI 

  konusu Hatay da  Suriyeli  yerel 

gazetelerdeki temsillerinin gerçekçi olup  2020  teki 

Suriye rejimi ordusu ile radikal     ve yeni 

bir göç   Hatay yerel gazetelerindeki  temsillerine 

mas    bir  bir süreyle  ve 15 Ocak 

2020 ile 15  2020 tarihleri   yerel gazetelerden en yüksek 

tiraja sahip ilk  gazetede   ilgili haberler ve  

  Konuyla ilintili  tespit edilen haberlerin 

söylemleri  ve yerel gazetelerdeki  temsillerinin biçimleri 

ortaya   ise   18  üstü 6 Suriyeli  

ile mülakat  ve  gazetelerdeki söylemler   
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   gazeteler,   Kurumu Genel  

sitesinde29 yay  Süreli  ne göre se  Listeye göre  

2020 döneminde Hatay Merkez için  göre  toplamda  gazete 

 Hatay Toplumcu Halk, Hatay Asi, Hatay Ekspres, Hatay Söz, Hatay Zafer 

ve Özyurt gazeteleridir. 

3.3. ARA TIRMANIN AMACI 

   medya temsillerinde    

gerçek  olup  ve      

 temsiller olup  tespit etmektir.  medya temsillerinin 

kültürel ve toplumsal  iten unsurlar içerip içermediklerin  

hedeflenmektedir. 

3.4. ÖNCEK   ve TIRMANIN ÖNEM  

 Tezin konusu ve  ile ilgili önceki  bulmak için YÖK tez 

merkezinin web sitesinde22   mülteci, Suriyeli   

anahtar kelimelerini kullanarak tarama  Gelen sonuçlardan  

 : 

1. Hatay da Yerel Medya Reflekslerine Etnisite     

2018 tarihli  (Atay, 2018)  literatür  mülakat ve içerik 

çözümleme yöntemlerini kullanarak,  ve tarihsel   Hatay 

yerel gazetelerini siyasi ve ekonomik  multi-etnik bir  içinde 

 

                                                
29 https://ilanbis.bik.gov.tr/Uygulamalar/AylikListe 
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2.  Yerel  Mülteciler ve Suriyeliler   2017 tarihli  

, 2017) içerik çözümlemesi yöntemini kullanarak, sosyolojik  

 Suriyeli   yerel gazetelerindeki temsillerini 

 

3. Yerel Gazetelerde Okur    Sakarya Yerel Gazeteleri 

  2019 tarihli  (Özçelik, 2019) nitel  yöntemini 

kullanarak,     Sakarya yerel gazetelerinde okur 

temsilcisini  

4. Yerel Gazetelerin  Siyasi Tercihlerine Etkisi  Isparta  

 2005 tarihli  (Kaya, 2005) kitle    Isparta yerel 

gazetelerinin seçim döneminde  siyasi tercihlerine olan etkilerini tespit 

etmektedir. 

5. Hatay daki Suriyeli Mültecilerin Sosyal  Adaptasyonu   2017 tarihli 

 , 2017) saha rmas  analizi yöntemini kullanarak, göç  

ve   Suriyeli  Hatay daki entegrasyon 

süreçlerini  

6. Türkiye Suriye  Dö  Arap  ve Hatay Faktörü   2015 

tarihli ma (Cingöz, 2015) literatür  ve mülakat yöntemlerini kullanarak, 

tarihsel kavram ve kuramlar  Arap  ekseninde Türkiye  Suriye 

 r. 

7. Suriyeli  a (Hatay) Etkileri   2015 tarihli  

(Demir, 2015) anket yöntemini kullanarak, göç kavram ve   Hatay 

 ilçesindeki Suriyeli  göç hareketinin etkilerini r. 
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 Bu  önceki    ve önem  

  gibi  mümkündür: 

1. Türkiye literatüründe Hatay yerelinde gazetelerin  temsillerini 

a    ve bu  bu  

 

2. Dünya  Türkiye nin en çok  ran ülke  ve 

 nüfusunun %27 sinin Suriyeli  mas  bu 

 önem  

3. Hatay yerel gazetelerinin söylem çözümlemesinde Wodak yöntemi 

 

4.  etnik kökeninin Suriyeli  Suriye de b   

(28  Hatay da 8    her iki dile hâkim  ve çifte 

  konuya olan   

5.  2017 ile 2018   16 ay süreyle Göç  

Genel    Milletler  yürütülen Suriyeli 

n Veri Güncelleme  12 ay Hatay  ilçesinde 

Süreç Yöneticisi olarak, kalan sürede ise Urfa  Koruma  Koordinatörü 

olarak görev   Türkiye nin göç yönetimini  izlemesine 

olanak  için bu  önem  
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3.5. ARA  SORULARI  

  cevaplamaya    gibi  mümkündür: 

1. Hatay yerel gazetelerinin Suriyeli  ilgili söylemlerinde 

olumlayan/olumsuzlayan temsillerin  nedir?  

2. Suriyeli  hangi  r?  

3. Suriyeli  hangi eylemlerle tir? 

4. Suriyeli  ilgili sunulan   olumlayan/olumsuzlayan 

temsiller nelerdir?  

5.  söylemleri güçlendirecek ya da hafifletecek hangi yöntemlere 

tur?   

6. Antakya da  Suriyeli  göç hikayeleri   

 r?  

7.   ile medya  ne ölçüde r? 

3.6. KURAMSAL ÇERÇEVE 

 Bu  toplumsal ve kültürel  beslenen siyaset ve medya 

 çerçevesinde   ya da polarizasyon,  

boyutlara sahip bir   soldan  bir   

ziyade ideolojilerin iki modlu  olarak  ya da   gelen 

n d  ortaya   bir sonucu olarak ortaya  
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    gibi  politik   biçimlerde 

etkileyebilir (Epstein ve D. Graham, 2007: 2). 

 Epstein ve D.  (2007: 10-11) göre k  ortaya n en 

önemli nedenlerinden biri,  ve elitlerin   closed rules  

gittikçe daha fazla   kurallar,  ve  

 kurallar olarak  buna örnek olarak ABD nin Capitol Hill 

adl  bölgesi verilebilir. Bu bölgede muhafazakâr Cumhuriyetçilerin  ve 

Demokr   her iki partinin ideolojik olarak daha fazla homojen  

ve  destekleyen  ülkenin belirli co  bölgelerinde  

neden  Bölgesel  esidential segregation   kendi 

fikirlerine benzer fikirlere sahip olan topluluklarda kümelenmesine ve   

bir araya getiren faaliyetlere daha az  neden  için, tercihleri ve 

 bizimkilerine benzeyen insanlarla  kurup,   

insanlarla daha az  kurmaya  söylenebilir.  

 Epstein ve D. Graham (2007: 11-12), hem gelir in hem de göç 

hareketlerin    paralel  ekonomik ve sosyal 

güçlerin de var olan bölünmeyi   öne sürmektedirler. ABD deki 

partileri örnek göstererek her iki partinin (Demokrat ve Cumhuriyetçi Partiler)  

belirli ekonomik ve mali politikalarla ö   seçmenin gittikçe 

gelir  siyasi partilerin   hale  söylemektedirler. Buna 

ek olarak, geliri  olan   zaman ya göçmen ya da  

olmayanlar   zaten oy kullanma  sahip  

eklemektedirler. ca e  de bu konuda rol    

genellikle siyasi sürecin içinde  ve her  haberdar  tercih ettiklerini 

öne sürmektedirler. Buna  partilerin seçmenleri çekmek için ve bu 
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 faydalanmak için  ve hedefleri önceden  

mesajlar kullanmaya   Din  yönlendirilen 

konular ise  iki kutup  ortak bir zemin bulma   

 daha da  yol  Medyaya gelince,  bir 

medya  izleyicilerin var olan  uygun bilgi  

seçmelerine olanak    dikkat çekmektedirler. 

  göre gazetelere daha az abone  ve ulusal haberleri daha 

az izlediklerini öne sürerek, medya  rekabet  pay  

hedefleyen ve  zaman manca içerikler  böylece hem daha da 

 bir kamusal kitle , hem de  varolan  ve 

fikirlerine meydan okumak yerine onaylama ve güçlendirme  olan haber 

 benimsemelerine yol    daha  

söylemlere yer vermek  radikal fikirlerin üstünü örtmeyi  belirli 

  düzenli olarak dile getirerek ve  bu   

 kazanarak bu   olarak yer  önemli bir rol 

 belirtmektedirler. Buna  olarak ise siyasi içerikten mahrum  

haberler gittikçe  Medya ile  bu noktada medya güçleri  

kitlelere siyasal içerikli haberleri   bu da siyasi aktivistler ile 

konuya daha az ilgili ve bilgili olanlar  uçurumu . 

Culture War? The Myth of a Polarized America  kitapta Hetherington ve D. 

Weiler (2009: 15-19)   yönelik   ele 

 Morris Fiorina    göre, Amerikan 

seçmeni  gibi görünmekte fakat gerçekte böyle bir  var 

 bu görünümün sebebi siyasi  temel olarak  

seçenekler üzerine  edilmesidir. Bu  göre seçmenler   tercihler 
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yapmakta ve  giderek daha çok tolerans göstermektedir. Abramowitz ve 

   göre ise, kitlesel toplumdaki liberal ve muhafazakâr 

  artan  görülür hale gelse de  ölçmek 

için   gibi k     

 olan tepkilerinin  ölçmeyi  Her ne kadar 

  ve modelini  önemli bir çaba  

unutmasalar da kitle  yerine elit kutupla  maruz  bir 

toplumda elit     potansiyeline sahip 

 ve   kesime göre bu tür konularda çok daha etkileyici 

olabildiklerini söylemektedirler. Bununla birlikte,  siyasi güçler 

 üretilen politik   bir halk kitlesinin   

göz önünde bulundurulursa, özellikle  ulusal güvenlik,   gibi 

konularda seçmenlerin kendi   göre   partilere göre 

tutum sergiledikleri söylenebilir. Tüm bunlar seçmenlerin candan   

fikirleri gibi görünse de ve yüzeysel olarak   direkt bir  

göze çarpmasa da ikisinin  otoriter bir   ve bu da yeni bir  çizgisi 

olarak partiler   Elitler, siyasi konularda bilgili  ve bu 

konulara önem addettikleri için   toplumsal  anlar 

ve kendilerini taraflardan birine ait görürler.  insanlar ise bunun aksine 

siyasete genel olarak önem vermez, onun yerine  aileleri ve  siyasi olmayan 

konularla       dair net bir 

  söylenebilir.  kitlesel düzeye varmas  engelleyen 

faktörlerden en önemlisi siyasi  fikirlerden ziyade olaylardan  

ortaya   ise derin felsefi  ifade eder.  

 derinden  dayanan bir  içerir.   ve  

iyi ve kötü   rakiplerinin  taban tabana   
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inanmaya  ve bu,  tercihleri mümkün  dünya   

ve hatta   bile    

 Robert Holton (2013: 65-69) ise    dönemin 

en belirgin özellikleri    yürütülen nefret ve  

dolu  ve kültürler    kadar etnik nefreti de besleyen siyasetin 

  Bununla birlikte  teknolojinin bilginin  

 ve  bir unsur  göz önünde  bu 

 bilgi   diyaloglara   kadar  ve 

  bir  olarak  teknolojinin bu  

 kültür   belirtmektedir. Örnek olarak ise 

 ile    söylemleri göstermekte ve bu  göre 

  bir  u,  yenilikçi,  ve dinamik 

olarak karakterize   ise otoriter, erotik,  ve 

 olarak  ve bu  sistematik olarak  

söylemektedir. Bu ikilem  Arap ve  tecrübelerine önem 

 gibi    ve terörist olarak da göstermektedir.  

 Bu  Edward Said (akt. Viswanathan, 2008: 64) kültürel  

politik ekonominin bir   söyler. Said e (akt. Viswanathan, 2008: 68) 

göre, özellikle haber endüstrisinde ötekileri gündeme  onlara  iddet 

içeren bir  sergilenmektedir. Said (akt. Viswanathan, 2008: 69 vd.) haberleri 

bu  sunabilmek için gücün ve otoritenin   söyl  Bu 

kapsamda kendi  örnek vererek ailesinin onu  için Avrupa ya 

gö  bunun sonucunda Avrupa tarihini çok iyi  halde kendi 

memleketinin tarihiyle ilgili hiçbir  medi   temsil 

 Avrupa ve  tarihini önemli lan, di  ülkelerin tarihi ise 
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önemsiz  bir sistemin var   Ötekilerin temsilinin bir endüstri 

 bu endüstrinin ekonominin bir  u, bunun hem  toplum 

içerisindeki ortak  için hem de toplumlar  ortak  için vazgeçilmez 

bir yöntem  öne  Vazgeçilmesi gereken olgunun ise içerisinde 

otoriter ve  bir güç bulunduran ve ötekileri  ve gerici olarak betimleyen 

imgeleme sisteminin   Bu sistemin yerine mac  örülü 

ve  olmayan bir imgeleme sisteminin   Küresel bir 

internet   bu krizi daha da  dijital  ge  ile 

evrensel  büyük    ve böylece merkez  

bölgelerin haberlerini aktarmak bu  tekeline  için haberler sistematik 

ve tek yönlü bir  sunulmaya   olan ülkeler ise bu 

sisteme  bir savunma sistemi  Hatta  sistemin bir  

olabilmek için bilinçli olarak bir savunma sistemi kurmak  Bunun 

nedeni ise alternatif olarak sunabilecekleri  bir sistemin  ve onun 

yerine h  cehalete ve  terk etmeyi riske edecekleridir. Bu 

kapsamda Said  bir deneyimi örnek olarak    

  konular üzerine bir konferansta Ted Kopple  ve Night Line 

 sunucusu olan ünlü BBC muhabiri onu bir röportaja davet  

 konusu ise     (akt. Viswanathan, 

2008: 76) göre Kopple çok zeki biridir ve her ne kadar böyle bir programdan  

 beklemese de ünlü bir  olan Kopple   felsefi 

boyutu ile ilgilenmeyecek ve daha çok   izlenme  önem 

verecektir. Muhabir hedefine  için  bir araç olarak kullanmakta ve 

 konu  bölgesinin  medya  temsili olsa da konu teknik ve ticari 

  ve  ilgi   kimin  ve ekranda ne kadar 

süre   Said (akt. Viswanathan, 2008: 74) Kopple  bir yandan adil 
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ve  görünmek istemesine  BBC  sistemin bir  

olarak devam etmek iste  vurgu  D  BBC   

daha büyük bir sistemin  olarak kal   ederek, tüm  

gazetecilerin ilginç bir  haberleri  gibi  Amerikan  

göre verdiklerini belirtmektedir. 

 Said, (akt. Viswanathan, 2008:70-77)  n her daim her  için 

 bir    belirtir.  ülkelerin temsilleri 

gerçektir, fakat sistem belirli  çizmekte,  uygulamakta, kendi devletinin 

 göre öteki bölgelerin haberlerini vermekte ve   bölgelerde 

    ve neler çektiklerini objektif olarak 

 Bu da toplumlar  deneyimlerin   için 

 yol   iç  haberlerin gündeminde 250 

 askerin ölümünden bahsedilirse, zamanla  haberlerin önemi kalmaz ve 

  ortadan  

 Said, (akt. Viswanathan, 2008: 150-152)    

önemini  Adorno nun gazetecilik sisteminin iktidara tamamen  

  teslimci bir  bulmakta; Kissinger in Filistinli 

a   bir yolu da gazetelerin onu gündemlerine dahil 

 söylemini de saçma bul . Said e (akt. Viswanathan, 2008: 150-

152) göre bu tür     tur, ona göre 

teslimci olmak yerine direnç  güçlendirmemiz gerekmektedir. Said 

(akt. Viswanathan, 2008: 154 vd.), bu kapsamda Gramsci ve Raymond Williams gibi 

 halka daha özgürce  için bu  esirleri 

 belirtir; kurulan bu egemenlik sistemini  

gerekmektedir, çünkü   gibi  da mümkündür.  her 
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zaman  ve bu egemenlik sisteminin çok   faydalanarak ve 

onu kullanarak     de insanlara  

umudu abilir. Bunu yapabilmek için ise okumak ve  yapmak yeterli 

  toplumun bir   ve  günlük ac  

hikayelerine .  

3.7. YÖNTEM 

 Bu    söylem çözümlemesi yöntemi  

 söylem , Teun van Dijk, Norman Fairclough ve Ruth Wodak ba  

olmak üzere birçok    1991  gündeme 

gelen bu  dil ile güç   özel bir ilgi göstererek, 

 dil  zamanda egemenlik ve sosyal güç  Organize güç 

   da hizmet eder. Dil de   

  söylem analizinin  teorisyenleri  gibi,  

yakla  da  Medya söylemlerinin analizinde en uygununun Van Dijk ve 

Ruth Wodak    söylenebilir. Van Dijk in sosyo-  

 söylemin makro ve mikro  inceleyen bir analiz yöntemini 

 belirli ideolojilerin  aktarmak için söylemlerinde bu  

  öne  Wodak ve Meyer in (2001: 96-97) de  

  fark edilmektedir, olumlu-olumsuz öteki temsillerini tespit 

ederek metin analizleri . 

 Ruth Wodak  yöntemi öylem-tarihsel  olarak  

 göre (2001: 63-65) bu  metin analizi ile yetinmeyerek  

zamanda söylemin tarihsel  da ilgilenir ve sosyo-  bir düzeyi 

vurgular. Wodak söylemi yorumlarken  bir   içinde  
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anlam ve ifadeleri ortaya  yorumlamak  söyler;  söylemi 

 toplumla  toplumun özellikleri ve   

 belirtir. Wodak, siyasi partilerin  ve göçmen   

inceleyerek ve özellikle  ve   nda ele  söylem 

çözümlemesi yaparak   yatan ideolojik  ortaya  

 bir   söylem çözümlemesi yönetimi neyin  ve  

 anlamaya  yöntemin söylemler analizi    

içeren çok yönlü bir   için  ö  olma ihtimali 

en aza .  

 söylem çözümlemesini  Wodak (2015: 1-3) genellikle 

dilsel çözümlemelerle yetinmeyip  zamanda sesler ve görseller gibi  

 da ele   bu  toplumu yeniden üretmek için 

vazgeçilmez unsurlar  . Söylemler  semiyotik  

iç içe bulunmakta ve iki taraf da  halini alarak birbirini 

 1996 nda Wittgenstein ödülünü   Ruth 

Wodak  öylem, Politika,   rma enstitüsünü 

k tur (The Research Centre Discourse, Politics, -DPI). Böylece 

disiplinler      ve Avrupa ülkelerin 

kimlikleri ile ilgili  uluslar ötesi bir  .  

 Wodak, (akt. Çakmak, 2002: 14-31) güç ve  toplumda istedikleri 

ideolojileri yaratmak ve  ideolojiyi   için söylemi 

araç olarak   Gücün söylemle hayat  onun için 

söylem içinde güç  ve söylem üzerinde güç   dinamiklerin önemli 

 sö  Bireyi imgesel  p simgesel ger  

benimsemeye iten güç    ideolojiler, kimlikler ve temsiliyet 
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gibi  toplumsal  dilsel kurgulamalar   

çözümlemesini   söylem analizi, kimin ne sö  çok söyleme 

 bir    

  (2002: 104-106) göre ele  söylem çözümlemesi, toplumdaki 

  incelemeyi hedeflemektedir, bu  yaratan ve  

 araç ise dildir. Bu nedenle ele  söylem çözümlemesi birebir dille 

ilgilenmektedir, bunu yaparken de metinlere bir  nesnesi olarak 

 Bununla birlikte bireylerin veya  metinlerle  

boyunca anlam yükledikleri toplumsal süreç ve  da sosyal/tarihsel özneler 

olarak incelemektedir. Bir söylem analizi  olarak,  söylem 

çözümlemesinin nihai hedefi hem bilimsel hem de toplumsal ve politik  

.  

  (2002: 105-106) göre, Wodak söylem çözümlemesi yönteminde 

söylemsel pratiklere ait makro düzeyde dört    etmektedir,  

 gibi  mümkündür:  

1. Kurucu: önceden  kimlik   ederek istenilen toplumsal 

 mas  kurucu görevini   ve milletler gibi). 

2.  ettirici: istenen toplumsal  devam etmesini, yeniden üretilip 

mas    

3. Dö ürücü: istenen toplumsal n dö  rol 

  

4. Y    istenen statükonun  ve  da araç 

olarak  
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 Söylem-tarihsel uslamlama stratejileri ne örnek olarak 

topluma    ifadeler ve üstü   verilebilir. 

 sonuca  ve   gerekçeler  ortaya kan 

önermeleri kullanan bu stratejilere topos  denmektedir (Çakmak, 2002: 112). 

  (2017: 95-115) göre bu  ilintili olarak, Wodak 

metinleri  etnik köken ve ulusal kimlikle  olarak çözümlemek üzere, 

olumlu-olumsuz öteki temsilleri  için söylemsel stratejilerin 

  Bu stratejileri    mümkündür: 

1. Adland  stratejileri:   göndermeler,  dilsel  

ifade edilme  ve isimlendirme biçimi.  

2. Yükleme stratejileri:  atfedilen özellikler ve nitelikler, onlara yüklenen 

karakterler ve roller. 

3.  stratejileri:  ya da  bir gö   ya da  

göstermek için   belirli   odaklanarak, 

belirli  ve sosyal gruplara    yapma, sindirme ve 

sömürüyü   

4.    stratejileri:   göndermelerin, yüklenen kimi 

özelliklerin,  ya da ö   göstermek için  

 belirli bir     

5. Güçlendirme/hafifletme stratejileri:  neden olan sözcüklerdeki 

iletinin, belirli dilsel  desteklenerek güçlendirilmesi ya da belirli dilsel 
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 Wodak, güç   ülkenin genelini ilgilendiren olumsuz 

durumlarda çözüm olarak sunulan, ancak  tam tersine hizmet eden, yani 

  söylemleri ve  ortaya  

 Ele  söylem çözümlemesi yönteminin özellikleri zaman içerisinde 

ge tir. Wodak (2001: 1-14) en önemli özelliklerini   

  

1. Disiplinler  bir  bundan  teori ve yöntemleri  

 ve pratik    

2.  problem   

3. Teoriler ve yöntemler  konusunun yeterince  ve 

 yol    

4. Saha mas  ve    nesnenin  analizi 

için bu bir gerekliliktir. 

5.  dö  bir  teori ile deneysel veriler  hareket etmek 

  

6.   metinler  ve söylemler  incelemesi   

7. Söylemleri incelerken tarihsel  da dikkate  

8. Araçlar ve kategoriler mutlak olarak sabit   yorumlarken 

 konusuna göre analiz etmek gerekmektedir.  
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9. Bu tür    çok önemli bir hedeftir, sonuçlar 

 hale getirilmeli, uzmanlar   ve kamuoyuna 

  

 Wodak a (2001: 14) göre ele  söylem çözümlemesinde  kuram 

  özellikle sosyo-filozofik yönelimine   öne 

sürer, bu nedenle ilgili üç yönü  bir sosyal   izler. Bu 

yönlerden birincisi metnin kendi içindeki  ve   

amaçlar.  ise sosyo-filozofik  ve söyleme ikna edici bir  

 ve içinde yatan gizli ve gizemli   hedefler. Üçüncüsü 

ileriye dönük  yaparak  g   bulunmaya 

  cinsiyetçi dil   yönergeler  

 De Cillia, Reisigl ve Wodak (1999: 156-159) söylemi  bir it 

ba  grubu  bu grubun sosyal eylemdeki belirli  yer 

alan göstergebilimsel uygulamalara   ve hem toplumdan etkilenen 

hem de toplumu etkileyen bir grup  öne sürmektedir.  geçerlilik 

 ispatlayan savlara da   ö     

sahip belirli gerçekleri  sebeplere  Bu nedenle, Reisigl 

ve Wodak makrotopik  çoklu   ve  tart  

 söylemin temelini  unsurlar olarak  Bir 

söylemin  çizen ve onu di er söylemlerden   unsurlar nedir 

sorusu  bir sorudur, ö   ile ilgili ya da küresel  ile ilgili 

söylemlerin   analitik bir  olarak ise bir söylem her zaman 

analistinin     nesnesi olarak bir söylem  bir 

birim  her zaman yeniden yorumlanmaya ve   bir  

sahiptir.  Reisigl ve Wodak ö  ile    
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 Onlara göre metinler söylemlerin pa  ve içlerindeki 

ifadeleri zaman içerisinde  hale getirip  söylemler  

iki  köprü kurar. Birincisi söylemin gönderilmesi/üretilmesi, ikincisi ise 

söylemin   bir  metinler eylemleri yazarak ve 

gö   ve her zaman türlere  Bir  toplum 

 dili belirli sosyal aktivitelerle  için  bir yoldur. 

Sonuç olarak, küresel  mücadele üzerine bir manifestonun, belirli 

kurallara ve sosyal sö  göre beklentileri ve belirli   

 iklim  üzerine bir söylem, bir dizi tür ve metin  

  söylem çözümlemesi, metinlerin ve söylemlerin  

 metinlerin kendi   söylemlerin kendi   

ve dile ek olarak sosyal ve sosyolojik  de dikkate  Wodak, söylem 

çözümlemesi  üç boyuta sahip  sö  Birincisi: 

söylemin konusu ve  belirlenir (bu  özelinde  yerel 

gazetelerin Suriyeli  temsilleri).  belirlenen haberlerde 

söylemsel stratejiler  Üçüncüsü: dilbilimsel  türleri tespit 

edildikten sonra dilbilimsel  metne  olan biçimi tespit edilir. 

Bunu yapabilmek de  makro  tespit ederek metnin  

çözümlemeyi gerektirir. 

Bununla birlikte, Wodak (2015: 12) metin üreticisinin temel hedefini 

anlamak çok önemli   hitap   ikna etmeye 

 mu? Bu amaca yönelik bir metin üretiyor mu? Üreticinin hedefine  

olarak, amaçlanan anlama  için dilbilimsel, pragmatik ve retorik  

 stratejileri  Belirli bir söylemin ve ona  metinlerin analizini 

yaparken ve  söylemsel  ve  ve  temsilinin biçimini 
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çözerken, özel ilgi gösterilmesi gereken  stratejiler  Sezgisel olarak bu 

stratejileri  soru  belirlemek mümkündür: 

1.  nesneler ve olaylar, dilbilimsel olarak    

2. Sosyal aktörler ve nesnelere, hangi özellikler ve nitelikler   

3.  söylemde hangi argümanlar   

4. Bu  özellikler ve argümanlar hangi     

5.  ifadeleri güçlendirmek ya da hafifletmek için ne derecede  

  

  göre (2015: 12-13)  bir tarihsel-söylem çözümlemesi 

sekiz  bir programa tabidir. Bu sekiz  ise la     

1. Literatür  teorik bilgi edinme ve   bilgi 

toplama, okuma ve önceki   

2. Sistematik veri ve bilgi toplama    kaynaklar ve 

  metinlere  olarak).  

3. Toplanan verileri ve bilgileri analiz için  (toplanan bilgileri ilgili 

kriterlere göre seçme ve  

4.   ve  belirleme (literatür ve verilerin ilk 

 baz alarak). 

5. Nitel Pilot analizi yapma (kategorilere ve  uygulanacak ilkel bir 

teste izin verir, böylece ilerleyen   daha  bir 

 belirlenmesini   
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6.  saha  (verilerin tüm  öncelikli olarak nitel 

 fakat bununla beraber nicel  da bulma).  

7.  yorumlama,  formülasyonu yapma ve bilgileri birbirine 

  

 analitik   (mümkünse, aksi halse  

için öneride bulunma) 

 

3.8.ARA TIRMANIN EVREN  VE ÖRNEKLEM 

  evreni, Hatay da  yerel gazeteler ve Hatay da  

Suriyeli    gazeteler,   Kurumu Genel 

 sitesinde  Süreli  Listesine göre se  

Listenin  2020 dönemini baz alarak, Hatay Merkez için  göre  

toplam  gazete ele  Bunlar  Antakya Toplumcu Halk, Hatay Asi, 

Hatay Ekspres, Hatay Söz, Hatay Zafer ve Özyurt gazeteleridir.  

 Belirlenen gazeteler taranarak 15 Ocak 2020 ile 15  2020 tarihleri  

Suriyeli  ilgili haberler ve   tespit   Tespit edilen 

haberlerin söylem çözümlemesi  Elde edilen bulgular  

kategorilere  

  temsilinin  ölçmek için Suriyeli   

 mülakatlar  Hatay da  olan veya uzun 

süre  olan, 18-65  grubunda Suriyeli  . Seçilen 

 toplam 6  olmak üzere  çevresinden  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

HATAY YEREL GAZETELER  SÖYLEM ÇÖZÜMLEMES  

INMACILARLA MÜLAKATLAR VE BULGULAR 

 

4.1. GAZETELER N SÖYLEM ÇÖZÜ  

 Bu bölümde Wodak  söylem çözümlemesi yöntemi  haberler 

analiz  elde edilen bulgular  nicel ve nitel bulgulara   

4.1.1.   BULGULAR 

 Gazetelerin nicel analizinde Suriyeli  ilgili haber içerikleri olumlu, 

olumsuz ve nötr olmak üzere üç  kategoriye  Suriyeli   

 çaresiz, a u  vs. gösteren haberler olumlu, suç  yasalara 

uymayan, yük  vs. gösteren haberler olumsuz, bilgi  ve  haberler ise 

nötr olarak  Tespit edilen nötr haberler   olumlu ve olumsuz 

haberler dikkate  

 Tablo 1  gö  gibi, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi nde belirlenen 

dönemde Suriyeli  ilgili toplam 43 haber yer  Bunlardan 11 tanesi 

olumlu (%27), 27 tanesi olumsuz (%62), 5 tanesi de (%11) nötr olarak tespit  

Hatay Asi Gazetesinde toplam 23 haber yer   tanesi (%65) olumlu, 6 tanesi 

(%26) olumsuz, 2 tanesi de (%9) nötr olarak tespit  Hatay Ekspres Gazetesi nde 

toplam 9 haber yer  5 haber (%56) olumlu, 1 haber (%11) olumsuz, 3 haber (%33) 

nötr olarak tespit r. Hatay Söz Gazetesi nde toplam 11 haber yer  3 haber 

(%27) olumlu, 7 haber (%64) olumsuz, 1 haber (%9) nötr olarak tespit  Hatay 

Zafer Gazetesi nde toplam 8 haber yer r, 3 tanesi (%37,5) olumlu, 5 tanesi (%62,5) 
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olumsuz, 1 tanesi (%9) nötr olarak tespit  Özyurt Gazetesi nde toplam 17 haber 

yer  11 tanesi (%65) olumlu, 5 tanesi (%30) olumsuz, 1 tanesi (%5) nötr olarak 

tespit    

 Tüm gazetelerin  haber  111 adettir. Bunlardan 48 adedi (%43) 

olumlu, 51 adedi (%46) olumsuz ve 12 adedi (%11) nötr olarak yer  Olumlu haber 

 (48) ile olumsuz haber  (51)  büyük bir fark görülmese de her 

gazetenin olumlu ve olumsuz haberlerin  oran fark göstermektedir, ö  

Antakya Toplumcu Halk gazetesindeki haberlerin büyük bir  (%62) olumsuz iken, 

Hatay Ekspres gazetesindeki haberlerinin sadece %11 i olumsuz olarak tespit  

Bunun her gazetenin siyasal ve ideolojik gö    söylenebilir. 

Gazetelerin  ideolojik ve siyasal gö  ilgili  ifade  gibi  

  mümkündür: 

Tablo.1:  una Göre Haberlerin  ve Yüzdesi:  

GAZETE OLUMLU OLUMSUZ NÖTR TOPLAM 

 Yüzdesi  Yüzdesi  Yüzdesi 

1 Antakya 

Toplumcu Halk  

11 27% 27 62% 5 11% 43 

2 Hatay Asi 15 65% 6 26% 2 9% 23 

3 Hatay Ekspres  5 56% 1 11% 3 33% 9 

4 Hatay Söz  3 27% 7 64% 1 9% 11 
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5 Hatay Zafer  3 37.5% 5 62.5% 0 0 8 

6 Özyurt  11 65% 5 30% 1 5% 17 

Toplam 48 43% 51 46% 12 11% 111 

4.1.2.  BULGULAR 

 Nitel bulgulara  için Wodak yöntemi  haberlerin söylem 

çözümlemesi  Elde edilen bulgular  Hatay ö  

 temsili   ortaya   

1- Gönderimsel  stratejileri 

 Bu strateji    göndermeler ve isimlendirmeler ele 

 bu   haberlerde Suriyeli  ilgili  

  örnekleri  tabloda gö   

 G  gibi, örnek 1 ve örnek   Suriyeli  

terörist  ve  olarak  Ele al   örneklerde ise (örnekler 4, 5, 

6, 7 ve  siviller, misafirler, Suriye uyruklu  göç etmek zorunda 

kalanlar,   vs. olarak  Suriyeli  olumlu 

göndermeler  dikkat  
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 Tablo.2: Örnek Haberler  Stratejileri):  

GAZETE  HABER 

Antakya 

Toplumcu 

Halk  

Örnek 1: da 

Suriyeli bir terörist 

 

 da terör 

örgütüyle  

 gerekçesiyle 

gö na al  Suriye 

uyruklu  

 

18 Ocak s.1 

Örnek 2: Hatay Amanoslarda 

Terörist  

Suriye de 16  

 terör örgütü 

YPG/PKK dan, ailesi ve 

emniyet güçlerinin  

 ve   

 tamamlanan 

terörist  örgütün sözde 

Amanos   

bilgi verdi,  

yürüten Cumhuriyet  

 iddianame, Hatay 3. 

 Ceza Mahkemesi nce 

kabul edildi.  

3  s.5  

Örnek 3: Hatay  

 na yönelik 

kültür-sanat i: 

Hatay AFAD,  

na yönelik kültür 

ve sanat  hayata 

geçirdi, Suriye de 

 edilerek  

kentlerine  çocuklar 

kendilerini ses ve nota ile ifade 

etmeleri  Çocuk ve 

Gençlik Korosu   

6  s.10 

Hatay Asi Örnek 4: Kavimler 

Göçü il 

Bombard man Göçü! 

Suriye iç  

kaçarak   

 Suriyeli 

siviller, güvenlik 

gerekçesi nedeniyle 

Örnek 5: Suriyeli 

Misafirlerimiz:  

  yerlerde 

Suriyeli misafirlerimizin 

na de  

istiyorum,   

 bu misafirlerimizi 

yüreklerine  

Örnek 6:  Suriyeli 

Bakkal, Market ve Lokantalara 

Denetleme: 

 Belediyesi  

 ekipleri 

da faaliyet gösteren 

Suriye uyruklu  

letti  bakkal, market ve 
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sürekli göç etmek 

zorunda   

21 Ocak s.3  

durumdalar..   idame 

ettirmeye  bu 

misafirlerimiz bizim 

 hayatlara entegre 

oldular..  

25 Ocak s.5  

lokantalara yönelik denetleme 

mas    

5  s.3  

Hatay 

Expres   

Örnek 7: e  

 

 Millet vekili Sabahat 

Özgürsoy Çelik, 

 

önderli  bu mazlum 

  

durmaya devam 

 Suriyeli 

in bizlere 

  ifadelerini 

  

22 Ocak s.1 

Örnek 8: Suriye de  Esad 

rejimine ait   

 kaçarak  

na do  göç eden 

sivillere  acil  

paketi  Tosun, göç 

yolundaki aileler için acil 

olarak   

 ve temel  

malzemesi  

bu  belirterek  

zamanda   

siviller için  bir alternatif 

olarak briketten ev  da 

 sözlerine ekledi. 

1  s. 1  

Örnek 9:  Ekiplerinden 

Denetleme:  

 Belediyesi  

 ekipleri 

da faaliyet gösteren 

Suriye uyruklu  

letti  bakkal, market, ve 

lokantalara yönelik denetleme 

mas    

5  s.3   

Hatay Söz  Örnek 10: -Der 

  

 

Örnek 11:  bölgesinde 

incelemelerde bulunan Milli 

Savunma  Hulusi Akar, 

Büyük bir k dram  

 Suriyeli 

Örnek 12: Kamyon  

Umuda Yolculuk: 

Suriye nin  kentinden 

rejimin   
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Suriyeli a 

yönelik  

hizmetlerde gündeme 

gelen -Der 

  

gelen  

 birlikleri  

bölgesini ele geçirmek 

için  

çocuk,   

erkek demeden herkesi 

vuruyorlar, insanlar da 

daha güvenli 

 için 

büyük kitleler halinde 

Türkiye na do  

göç  

5  S. 3  

  

  gerekli 

her türlü tedbir  

5  S. 1 (Milletimiz Rahat 

Olsun) 

nedeniyle can güvenlikleri 

 zorlu   

 konvoylar halinde 

Türkiye  göç etmek 

zorunda kalan sivillerin  

her geçen gün  

   

kurtarmak için güvenli 

bölgelere   göç 

ediyorlar. 

15  S. 3 

Hatay Zafer  Örnek 13:  

Malatya,  Gaziantep temsilciliklerinin ortak mas     

bölgesine 12    malzemesi gönderildi. insani  malzemeleri 

 kaçarak Türkiye na do  gelen insanlara verilmek üzere 

gönderildi 

5  s.1  
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Özyurt  Örnek 14: Suriyeli 

ailelere  yemek 

 

Suriye nin  

kentinden rejim 

 kaçarak 

Afrin bölgesinde 

  

 ailelere  

yemek   

Hatay  

  Rahmi 

  

  

Tuzla Belediyesinin 

destekleriyle temin 

edilen  yemeklerin 

4 bin Suriyeli aileye 

 belirtti.   

Örnek 15:  Kucak Açan 

Ülke Biziz : 

AK Parti Hatay Milletvekili 

Hüseyin  Suriyeliler 

terörden   

 ile  

bölgelerine göç ediyor  dedi, 

deki iç  tam 9 

 devam etmektedir, Esad 

hükümetinin sivillere yönelik 

havadan   

400 binden fazla insan 

  ve 13 

milyondan fazla insan ülke 

içinde ve  göç etmek 

zorunda , 6 

milyondan fazla insan mülteci 

konumuna   

kaçan insanlara kucak açan ilk 

ülke Türkiye    

Örnek 16: da 

Suriyelilerle  ilgili  

 : 

  Zafer 

 

  

belediye   

e STTK   ila 

Suriyeli misafirlerin 

 ilgili  

  

2- Yükleme stratejileri 

 Yükleme  ile  nesne, ülke, olay gibi aktörlere,  ve etiket 

kelimeler  küçümseyici veya takdir edici, pozitif veya negatif anlamlar 

atfedilir. Bu stratejileri tespit etmek için  yüklenen karakteristik özellikler ve 

nitelikler, atfedilen  karakteristikler, nitelikler ve roller  Ele  

olumsuz örneklerden gö  gibi (örnek 17 ve 18), Suriyeli  tehdit ve 

risk    Olumlu haberler örneklerinde yüklenen  ise 
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örnek 19 da mazlum  örnekler 21, 23, 24 ve 26 da hayata tutunmaya  örnek 21 

ve 29 da ülkelerine dönece i günü bekleyen  örnekler 22 ve 26 da  ve  

  olarak tespit  

Tablo.3: Örnek Haberler (Yükleme Stratejileri):  

GAZETE  HABER 

Antakya 

Toplumcu 

Halk  

Örnek 17: Göç Tehdidi:  

Özellikle Hatay kamuoyunu 

 ilgilendiren 

  boyutu  

özelinde devam eden sivil 

hareketlilik, konuya  

Rusya   Sezer 

za yönelen sivil 

göç,  4 milyon 

Suriyeli  

 Türkiye için 

büyük bir tehdit. 

11  s.7 

Örnek 18: Göç Riski: 

CHP Grup  

Özgür Özel, Suriye de 

 rmand  

 Türkiye nin 

lehine  

söylerken ABD ve 

AB nin n alt  elini 

 her türlü göç 

 ise Türkiye de 

çok  sonuçlar 

 dile 

getirdi.  

14  s.8  

Örnek 19:  

AK Parti Hatay Milletvekili 

Sabahat Özgürsoy  

bunca k dram  

   

ülkelerinin gözlerini p 

 ölümüne seyirci 

  ediyoruz, 

Suriyeli  

bizlere  var, bizler 

 

önderli  bu mazlum 

  durmaya 

devam   

22 Ocak s.9 
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Hatay Asi Örnek 20: Kavimler Göçü 

il Bombard man Göçü! 

Suriye iç  kaçarak 

   

Suriyeli siviller, güvenlik 

gerekçesi nedeniyle sürekli 

göç etmek zorunda   

21 Ocak s.3 

Örnek 21: Esed Rejiminin 

  

Mahkum Etti 

Suriye nin  kentinde 

 Esed rejimine ait 

   

 evine  

sonucu yaralanan Ahmet 

Seyid,   

tutunmaya  

  

ilçesine getirildi, tedavi 

olup ülkesinde  

 ve  

na dönece i günü 

bekliyor  da 

 hastanelerde 

benimle  

ilgilendiler, ve bunun için 

çok te  ediyorum, 

 burada  

 

  

 da  

   

15 Ocak s.8 

Örnek 22: li ve Halep li 

çocuklara Çizme  

   

  noktalar 

çamur  olurken, 

çamurlarda  ayak, terlik 

ve   

   

AFAD ekipleri çizme 

 bulundu..  

23 Ocak s.5  

 

 

En Ac  Tablo Onlar 

  

 çocu  hayallerini 

okul tatili süslerken,  

  

bir an önce  

dileyerek, na dönmek 

istiyor. 

24 Ocak s.4  
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Hatay 

Expres   

Örnek 23:  

Gariplere, kimsesizlere, 

muzdariplere, rahmet  

ol temas  yeni bir  

   

toplanan   

 maruz kalan, 

  

içerisinde giren ihtiyaç 

sahiplerinin  

 Hüdayi  

 kamplarda, 

yetimhanelerde ve metruk 

binalarda  

içerisinde hayat mücadelesi 

veren  na 

   

24 Ocak s.2 

Örnek 24: Hayata 

Tutunmaya 

 

  ve 

belinde  olan 

Ahmet Alivi,  bir an 

önce ameliyat  

gerek  ancak ne 

 

bilemediklerini söyledi, 6 

çocu  

 

kaçarak son olarak 

Sarmada bölgesine 

 söyleyen 

Ahmet Alivi 

 

 kadar 

zor  belirtti.  

29 Ocak s.1 
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Hatay Söz Örnek 25: Evlilik Vaadinde 

Hatay: 

..bu  kendileri için 

gelen  ile  

memleketine giderken n 

ald  para istiyor.. o 

memlekete gittiklerinde ise 

en fazla 24 saat  evin 

içinde   

bakmadan Hatay a geri 

dö  bu  

  

maalesef ki çok fazla.. ve 

bu in içinde Hatay gibi 

bir ilin  ise utanç 

verici..  

18 Ocak S. 3  

Örnek 26: -Der 

  

 

  ve 

  

Yönetim Kurulu  

Ahmet Turan Koçer 

yönetiminde  

ay  günü  ve 

 kalan insanlar 

için   

ilçesine  ve 6  

e göndermek üzere 

 

 kaçan 

binlerce  çamur 

na dönen 

 ve  

  

sürdürmeye  

da ifade etti.  

1  S. 3  

Örnek 27: Kamyon  

Umuda Yolculuk: 

Suriye nin  kentinden 

rejimin   

nedeniyle can güvenlikleri 

 zorlu   

 konvoylar halinde 

Türkiye  göç etmek 

zorunda kalan sivillerin  

her geçen gün  

   

kurtarmak için güvenli 

bölgelere   göç 

ediyorlar. 

15  S. 3  

Hatay Zafer  Yükleme Stratejileri içeren haber    

Özyurt  Örnek 28: Kanser Tedavisi 

için  Türkiye de 

Örnek 29: Suriyeli 

Maguni protez eline 

Örnek 30:  Dört Bir 

 Gümrük: 
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resim yaparak  

unutuyor: 

  

  

 tedavisi süren 

Sellum, ülkesinde  

zorunda  6 

çocu  özlemini ve 

   

resimlerle dindirmeye 

yor  ülkesinde 

k dram  

 aktaran Sellum, 

  

  

dört  önce  

  vari 

 sonucu evimiz 

harabeye döndü  

  

ülkesini terk etmeyi hiç 

 ifade eden 

Sellum,  kanser 

nedeniyle hem 

 hem de 

   

söyledi..  

29 Ocak s.5  

 günü 

bekliyor: 

 için  

Türkiye de protez eline 

 günü 

bekli   

Rafid Maguni, 

na 

sar  için protez 

elin hayalini kuruyor.. 

4  s.6   

  

 ziyarette Vali 

 26 Ocak Dünya 

Gümrük gününüzü tebrik 

ediyorum,  Dört bir 

 gümrük,  ve 

denizle  üç 

gümrük  sahip bir iliz.. 

tabii Suriye deki durum 

malum, bu durumdan  

bir  zorluklar  

olsa da bugün itibariyle 

neredeyse Suriye ye  tek 

 Cilvegözü  

   

 orada zor durumda 

bulunan insanlara ciddi bir 

insani   

durumunda, ilaveten de 

ticaretimiz devam ediyor, 

çünkü   4 

milyon  insan var ve 

bu insanlar  en 

uygun  Türikye den   

sa   
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3-  stratejileri/Argümantasyon:  

 Analiz edilen söylemlerde, sunulan gö   ya da   göstermek için 

  tespit   tabloda gö  gibi, olumsuz 

haberler    için  yollar   Örnek 

  Hatay nüfusuna yük   ve  hizmetlerini halk ile 

 göstermek için veriler   Suriyeli n terörle 

  ya da  ticareti  gö   haberlere bolca 

 (Örnekler 32, 33, 41, 43, 44 ve 47 gibi). Olumsuz haberlerde ise, Örnek 

 gö  gibi, Suriyeli  Türk erkeklerle evlenip sonra  ve 

   söylenmektedir:   kendileri için gelen  ile  

memleketine giderken n ald  para istiyor. O memlekete gittiklerinde ise en fazla 

24 saat  evin içinde   bakmadan Hatay a geri dönüyorlar.  

 Örnek   gibi, Suriyeli  temizlik konusunda dikkatsiz 

 vurgulanarak, ilgili    haberi verilip bu gö  

   esnaflara da özellikle Arapça olarak izah edilerek 

temizlik konusunda biraz daha özverili   

 Olumlu haberlere  ise, Suriyeli   kaçan 

  Türkiye ye tedavi için geldiklerini ve ülkelerine geri dönmek 

istediklerini  amaçlayan  örnekler  Örnekler 34, 35, 37, 46 

ve 45 te gö  gibi,      etkiler 

 göstermek için etkilenen insanlarla birebir  ve hikayeleri 

    yaralanan 31  Rafid Maguni, tedavi için 

 Türkiye de protez ele  günü bekliyor   mide kanseri 
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tedavisi için 6 çocu  Suriye de b  Türkiye ye  Ahmet Sellum,  

resim yaparak unutmaya  

Tablo.4: Örnek Haberler (Argümantasyon) 

GAZETE  HABER 

Antakya 

Toplumcu 

Halk  

Örnek 31: CHP Hatay 

Milletvekili Mehmet 

Güzelmansur ilimizle ilgili 

istatistiklerin Suriyeli 

Nüfus ilave edilmeden 

 bu nedenle 

  

savundu, Güzelmansur: 

Hatay da  500 bin 

Suriyeli  

Örnek 32: Polisten  

operasyonu:  

 Emniyet  Narkotik 

Suçlarla Mücadele  

ekipleri, Antakya ilçesinde, ihbar 

üzerine   yolcu 

 yapan bir otobüsü 

durdurdu, araçta zeytin 

tenekelerinin alt  

 bölmelere  78 

Örnek 33: Hatay da 1 

gö  

Adana da  Emniyet 

 9 ay önce 

yakalanan bir  ev 

hapsi   

terör operasyonu 

 aranan 

 M. S. Y. 

Adana da, B. A.  

 yok  

hesaplamalara dahil 

 Hatay da 

nüfus  yani 

km2 ye    

270  356 , 10 bin 

  hastane yatak 

 25 de  20 dir  

15 Ocak s.3 

 paket halinde 15 kilogram 

esrar ele geçirildi, Suriyeli 

uyruklu E. A. Gö na al  

16 Ocak s.9 

da, Suriyeli M. E. 

N. De Hatay da gö na 

al   

22 Ocak s.1 
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Hatay Asi Örnek 34:  

 Son Bulmuyor:  

 ve Halep 

kentlerinden kaçarak 

güvenli bölgelere göç eden 

Suriyeli siviller  

 devam ediyor, 

 

kaçarak güvenli 

noktalarda  kuran 

 El Suri, 2 engelli 

 ve  

etkilenen  birlikte 

   ve 

 yatalak  

söyleyen   

  güçlükle 

  

söyledi.  

25 Ocak s.8  

Örnek 35: Beni Öldü  

 Kurtuldum: 

Suriye nin Humus kentinde 

 Esed rejimi  

sonucu   ve 

 olmak üzere 27 

 kaybeden 47  

Fevziye el Halefi  

Türkiye de hayata tutunmaya 

  sonucu 

ailesinin  kaybeden 

Halef, geriye kalan üç torunu ve 

   

ilçesinde   

  geriye kalan iki 

çocu  hem annelik hem 

 yapan Halef, 

  ile hayata 

 m, e  

 hepsi  

 tutuldu,  

 yerine döndü, beni 

öldü  için kurtuldum, 

üç torunum ve bir m olay 

yerinde  için 

hayatta  diyen Halef, 

  ülkesini terk 

etmek zorunda  

belirtti. 28 Ocak s.8 

Örnek 36: En  Oyun: 

Suriye nin  ve Halep 

kentlerindeki 

 

kaçarak, Türkiye  

 güvenli bölgelere 

 kuran ailelerin 

  

oyunlarla unutmaya 

 güvenli 

bölgelerdeki  

getirilen çocuklar, 

burada  

 beraber 

seksek, misket, körebe, 

saklambaç gibi oyunlarla 

günlerini geçirmeye 

   

yerlerin çamur  

umursamayan çocuklar, 

 çökene kadar 

birbirleriyle  

22 Ocak s.8  
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Hatay 

Expres   

Örnek 37:  

Acil ameliyat  

gereken Alivi,  

 beli ve 6 çocu  

ile   hayata 

tutunmaya  

 

 ile birlikte  

kente  Nur Ahmet 

Alivi ve ailesi, burada 

hayat mücadelesi veriyor. 

  ve 

belinde  olan 

Ahmet Alivi,  bir an 

önce ameliyat  

 ancak ne 

 

bilemediklerini söyledi. 6 

çocu  ile 

 

kaçarak Sarmada bölgesine 

 söyleyen 

Ahmet Alivi  

 kadar zor 

 belirtti.  

Örnek 38:  

Gariplere, kimsesizlere, 

muzdariplere, rahmet  ol

temas  yeni bir  

   

toplanan   

 maruz kalan,  

 içerisinde giren 

ihtiyaç sahiplerinin  

 Hüdayi   

kamplarda, yetimhanelerde ve 

metruk binalarda 

 içerisinde hayat 

mücadelesi veren  

na  

  destekleri 

 bölgedeki Kuran 

 medreseleri ve 

camileri ziyaret ederek 

eksiklerini gideren, hoca ve 

talebelere de gerekli 

yard  bulundu.  

24 Ocak s.2  
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Hatay Söz  Örnek 39: Evlilik Vaadinde 

Hatay: 

Birileri birilerini Suriyeli 

gelinler üzerinden 

 ve merkez 

Hatay olarak 

gösteriliyordu, X  

Hatay a getirilen insanlar 

market  ürün 

seçer gibi burada Suriyeli 

 seçiyor.. bu 

 kendileri için 

gelen  ile  

memleketine giderken 

n ald  para 

istiyor.. o memlekete 

gittiklerinde ise en fazla 

24 saat  evin içinde 

  

bakmadan Hatay a geri 

dönüyorla  bu  

  

maalesef ki çok fazla.. ve 

bu in içinde Hatay gibi 

bir ilin  ise utanç 

verici..  

18 Ocak S. 3  

Örnek 40: ESNAFA  

UYARISI:  

 Belediyesi  

Mü   ekipler ilçe 

genelinde  ziyaret ederek  

yerlerinin önlerini temiz 

 hususunda  

Suriyeli esnaflara da özellikle 

Arapça olarak izah edilerek 

temizlik konusunda biraz daha 

özverili  istendi. 

Temizlik konusunda dikkat 

etmeyen esnaflara idari  

 bildirilerek her 

 kendi  yerinin önünden 

sorumlu  belirtildi.  

22 Ocak s.2  

Örnek 41: 

 

OPERASYONLARI: 

Hatay Emniyet  

Narkotuk suçlarla 

Mücadele   

  

madde ticareti yapan 

  

ve  edilmesine 

yönelik  

sürüyor, olayla ilgili 

Suriye uyruklu bir i 

gö na al  1 suriye 

uyruklu  de 

yakalama  

 bildirildi, 

da  bir 

 operasyonda ise 1 

Suriyeli uyruklu i göz 

na al  her iki 

olayda gö na al  

Suriye uyruklu 2  

 madde 

ticareti yapmak 

suçundan  

mahkemece tutuklanarak 

ceza evine gönderildi.  
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5  s. 1  

Hatay 

Zafer  

Örnek 42:  

özü Belediyesi Kültür 

Evi 

Sorumlusu Leyla 

 gazetemize 

 bilgide,  

Suriyeli  

 toplam 40 

kursiyerle üretim 

 son olarak da 

  halinde 

tuzlu  projesini 

 

 söyledi. 

Suriyeli kursiyerlerinden 

biri olan 4 çocuk annesi 

Vefa Yusuf da Kültür 

Evi'nde kursiyer olarak 

ç  büyük bir 

mutluluk  

söyledi. 

21 Ocak s.4  

Örnek 43:  iki 

noktada  

operasyonu 

2 Suriyeli  

4 Suriyeli daha  

Narkotik Suçlarla Mücadele 

  

  madde 

ticareti yapan 

  ve 

 edilmesine 

yönelik   

 ilçesinde 

 operasyonda Suriyeli 

bir  evinde ve 

evinin bahçesinde gömülü 

haldeki varil içerisinde 

 maddeler ele 

geçirildi.  aramada 

toplam 125 paket halinde 26.590 

gram takoz esrar 

maddesi, 265 gram  

metamfetamin 

maddesi, 54 adet captagon, 1 

adet dijital terazi ve 2 

adet  tabanca bulundu. 

Konuyla ilgili 

Örnek 44: 81 ilde  

 operasyon:  

Hatay KOM  

  

aramalarda 14 bin 383 

kaçak sigara ele geçirildi. 

15'i Türk, 2'si Suriyeli 

olmak üzere Toplam 17 

pheli yakalanarak 

 

31 Ocak s.3 
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Suriye uyruklu bir  

 madde ticareti 

yapmak suçundan adli  

 olay ile ilgili 

bir Suriyeli  daha 

 yönelik 

ç  devam ettiriliyor. 

5  s.1 

Özyurt  Örnek 45:  

mide kanseri tedavisi için 

6 çocu  Suriye de 

b  Türkiye ye 

 Ahmet Sellum, 

 resim yaparak 

unutmaya  

 kanser 

nedeniyle ülkesinde 

tedavi  bulamayan 

50  Sellum,  

iki  önce  

ilçesine geldi. 

29 Ocak s.5  

Örnek 46:  

Suriye nin  kentinde rejim 

  düzenlenen 

hava   

yaralanan 31  Rafid 

Maguni, tedavi için  

Türkiye de protez ele 

 günü  

te bir  önce meydana 

gelen hava   elini 

kaybeden, sol elinde 

deformasyon  ve sol 

gözünde ise yüzde 50  

görme   

4  s.6  

Örnek 47:  38 

kilo 590 gram esrar ele 

geçirildi  

  

ilçesinde düzenlenen iki 

 operasyonunda 

38 kilo 590 gram esrar ele 

geçirildi..  

Gö na al  Suriyeli 

  

madde ticareti  

  

operasyonlarla ilgili 4 

Suriyeli   

belirtildi.  

 s.1  
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4-    stratejileri 

 Bu strateji  Suriyeli   göndermeleri ve yüklenen 

özellikleri  göstermek için   sunan    

Olumsuz haberlerde tespit edilen   biri Hatay daki Suriyeli  

 felç  ettikleri, psikolojik ve ekonomik sorunlara sebep  do  

teki   gelebilecek herhangi yeni bir  göç   için 

çok tehlikeli  gelebilecek  büyük bir  terörist   için 

Hatay  daha da tehlikeli  özellikle Hatay da n Arap-Alevi ler için ciddi 

bir tehlike  savunan   Örnekler 48, 49, 53, 54, 57,  

    ten göç Hatay  bitirir.  içinden 

en az 60 bin  eli   militan  çekirdek güçleri ve aileleri var. Yeni 

bir göç   ne hale getirecek hiç bilgisi olan var  Peki bu gelecek 

 büyük bir  Suriye de    ve mezhep 

mas   elini kana  haberiniz var ?  

 Hatay da 457 bin Suriyelinin bu kenti felç  neden hükümet hiç 

 5 milyon 300 bin Suriyeli nereye  ki ten gelecek olan 1 milyon 

Suriyeliyi daha  Arap-Alevi  bu göçle gelecek olan profesyonel 

katillerine  devletin  bir  olacak? e dikkat,  önce Türkiye nin 

sonra  felaketi  

 Gerçekten ilimiz bu konuda hem psikolojik hem de sosyolojik olarak çok 

yoruldu. Son  hissedilen   ekonomik   

tahammülümüz  

 Bir  olumsuz   ise  Türk  hak 

etmedikleri halde  nüfus  ciddi bir tehdit  ve ucuz 
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  için yerli    ele geçirdiklerini savunan Örnek 62 de 

görülebilir:  ülkede bu kadar kolay  verilmez, kimse, minibüslerle 

getirilip sadece gözünü gördükleri  henüz   erkek   bile 

anlayamadan  vermez, bu topraklar kolay  Türkiye Cumhuriyeti 

 olmak bu kadar kolay   anda Suriyelilerin    

üzerinde   göre 12  sonra Suriyeli nüfusu  nüfusundan daha 

fazla olacak, da  anda Suriyeli biri  aday olsa   sene 

sonra er ilçelerimiz de  girebilir,   biz  biz 

 seviyoruz, fakat  otuz      entelektüel fark var, 

herkesin kendi  huzurlu ve mutlu   dedi. Suriyelilerin ucuz 

  ve ne  olursa  pozisyonunda olunca bizim  kesimden 

gelen  da    

 Olumlu   içeren söylemler ise, Örnekler 50, 52, 58, 60, 63 ve  

gö  gibi, Suriyeli  Türkiye deki hayata uyum  

 zor  geçindiklerini,  keyfi bir  gelmediklerini 

savunan   Bu insanlar  zaman  varan boyutta riliyorlar, 

bu   ya kendisi ya  ya dedesi 1  2  3  önce bu 

topraklara  insanlar. Bundan  lütfen, kimse  keyfiyle  

 kimse ülkesini keyfiyle terk etmez, mecbur  terk eder   

   soracak  her  bedava ve bedavadan 

 gibi  alabilirsiniz, lakin u an i    kendi 

  ya da yapmak  en berbat ve yorucu  hem 

de sigorta olmadan en uygun ücretlere  Suriyeli  gücünü  her 

yerinde görmeniz mümkün,  idame ettirmeye  bu misafirlerimiz bizim 

 hayatlara entegre  
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 Bir  olumlu   ise, Suriyeli  Türkiye ye ve Türk 

hükümetine minnettar    Örnekler 51 ve 56 bunlardan  

 Türkiye den  olsun, her konuda  oluyorlar, eksiklerimizi gördükleri 

anda gidermeye  

Türkiye yi ve Türk  seviyoruz, bize bu   HEM yetkililerine 

  diye  

Tablo.5: Örnek Haberler   Stratejileri) 

Antakya 

Toplumcu 

Halk 

Örnek 48: Tehlikenin 

  

ten göç Hatay  

!   

 Türkiye nin 

hemen  

 burnunun 

dibinde çok  60 

bin Suriyeli, orta 

mesafedeyse 250 bin 

Suriyeli Türkiye ye 

girmek için  

bekliyor  2019 

 bu yana 

Türkiye  

  1 

milyon 300 bin sivil göç 

etti,  içinden 

en az 60 bin  

eli   

Örnek 49: Hatay a 1 

milyon Suriyeli daha 

!  

Bu sözler bana ait  

 Recep 

Tayyip a ait, 

Sadece Hatay a  

benim  ama 

zaten gidecek  yer 

mi var  

   

 ile bilinen 4 

milyon  

beraber 5 milyon 300 bin 

Suriyeliyi hangi 

gerekçelerle Türkiye 

sorgusuz ve sualsiz 

 içine  Sadece 

Hatay da 457 bin 

Suriyelinin bu kenti felç 

Örnek 50: Göçmenlere 

Söylem  Ve Eldeki 

Son Hikaye,  

..konuyu gündeme  

HDP Milletvekili Garo 

Paylan:  gelen 5 

milyona   var, 

bu insanlar  zaman 

 varan boyutta 

 bu  

 ya kendisi, ya 

 ya dedesi 1  2 

 3  önce bu 

topraklara  

insanlar.. bundan  

lütfen, kimse  

keyfiyle   

kimse ülkesini keyfiyle terk 

etmez, mecbur  terk 

 sekiz  burada 
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 çekirdek 

güçleri ve aileleri var..  

Soru  Türkiye  

açmas  durumunda 

bugün için ilk anda 

gelecek   

tam 250 bin  olacak, 

  sürerse bu 

rakam 1 milyon 250 bini 

bulacak.  

Peki nereye gidecek 

bunlar, tabi ki 

Hatay a. Bugün 

Hatay da resmi 

rakamlara göre 457 bin 

 beraber 

600ün üzerinde Suriyeli 

 var. 

Yeni bir göç  

 ne hale 

getirecek hiç bilgisi 

olan var  peki bu 

gelecek  

büyük bir  

Suriye de  

  ve 

mezhep mas  

 elini kana 

 neden 

hükümet hiç 

 5 milyon 

300 bin Suriyeli nereye 

 ki ten 

gelecek olan 1 milyon 

Suriyeliyi daha 

?  

.. peki Hatay da  

içinde, dostça,  

 ve nüfusun üçte 

birini  Arap-

Alevi  

bu göçle gelecek olan 

profesyonel katillerine 

 devletin  bir 

 olacak?.... 

e dikkat,  önce 

Türkiye nin sonra 

 felaketi 

olacak.  

5  s.4  

 

bu insanlar hayata 

tutunmaya   

kurdular, na 

e  ald  

  

  pek 

çok nefret söylemine ve 

nefret suçuna maruz 

  

Hatay  birikmeye 

devam eden göç hikayesi 

konusunda Ekonomi ve  

Politika   

 Sinan Ülgen  

 bile, 400 binden 700 

bine kadar   

rakamlar telaffuz edilmeye 

 durumda, tabii bu 

durum 2011   

gibi il çünkü Türkiye o 

zamanlar    

 son  

durumda, bu  bir 

göçmen  geldi  

Türkiye nin buna tepkisi  

  2011 den 

bu yana muhalif  

 bir bölge oldu, bu 

muhalif unsurlar  

 toplum 
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 haberiniz 

var ? 

 bu göç 

 hem bu  

psikolojisinden hem de 

ekonomik nedenlerden 

 , 

 gücü var m ? 

31 Ocak s.4 

 terörist  olarak 

  bu 

 sivil giysiler 

giyerek  

 Türkiye ye girme 

ihtimali ciddi bir risk  

ediyor 

6  s.7    

Hatay Asi Örnek 51: Kavimler 

Göçü il 

Bombard man Göçü! 

3. defa göç ettiklerini 

söyleyen  El Suri 

  

Türkiye ye, Türk 

  

ederiz, 10 gündür 

  

  

  verince 

kendi   

dedi. 

 ilk  

 söyleyen 

Meryem El Hammud 

 her 

 gitti, Allah 

Örnek 52: Suriyeli 

Misafirlerimiz:  

 yerlerde 

Suriyeli misafirlerimizin 

na de  

istiyorum,  

  bu 

misafirlerimizi 

yüreklerine  

durumdalar, bunula 

birlikte  

 gözden 

 gerek, 

 

 

kilerleri,  vs. 

mesken olarak 

kullanamayacak tek 

 yerlerde  

Örnek 53: Hatay da 

Herhangi Bir Güvenlik 

 Yok 

Suriye nin   

gelen göç  ile  

önemli  bulunan 

  Hatay bu 

 8   

bir  durum bu 

pozisyona  daha 

önce biliyorduk, bu yüzden 

de demeçlerimizde bu 

 dile getirdik, bizim 

bir misafir daha  

gücümüz  

5  s.2   
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Türkiye den  

olsun, her konuda 

 oluyorlar, 

eksiklerimizi 

gördükleri anda 

gidermeye  

diye   

21 Ocak s.3 

zorunda olan bu 

misafirlerimize kiraya 

veriyorlar hem de 

yüksek  

kiralar ödeyerek, 

  

soracak  her 

 bedava ve 

bedavadan  

gibi  

alabilirsiniz, lakin  

   

kendi 

 

 ya da 

yapmak i en 

berbat ve yorucu 

 hem de sigorta 

olmadan en uygun 

ücretlere 

 

Suriyeli  gücünü 

 her yerinde 

görmeniz mümkün, 

 idame 

ettirmeye  bu 

misafirlerimiz bizim 

 hayatlara 

entegre oldular, sonuç 

olarak bizler iyisiyle 
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kötüsüyle bu  

  

elimizden geleni 

 gerekiyor 

 olanlara.  

25 Ocak s.5 

Hatay 

Expres   

Örnek 54:  

 ki  

kadar geri çekildik, 

bunun ülke  

 bir zafiyet  

konusunu  

bile s  dayanan 

bir milyona  

mülteciyi ne , 

zaten gözlem  

yeni mülteci  

durdurmak ve o 

  

için  

miydi? S  dayanan 1 

milyon mülteci  

geçmek  

silah  . 

 topla tüfekle mi 

z?..  

13  s.4  

Örnek 55: Deniz Feneri 

 e b 

Deniz Feneri Köyü)  

Ediyor 

Çatma brandalarda, 

kamplarda, zeytin 

  çamur 

 içinde  

mücadelesi veren 

ihtiyaç sahiplerine 

destek olmak  

harekete geçen Deniz 

Feneri   

Acil  Evleri  

etmeye  

24 Ocak s. 4 
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Hatay 

Söz  

Örnek 56: ..Türk ve 

Suriyeli kursiyerlerin 

 kursta  

boyutlarda Türk  

 kursa 

 Suriyeli Beraa 

a, iç  

nedeniyle Türkiye ye 

 

söyleyerek. 

Türkiye de  

HEM   

 kurslar var, en 

 da Türk 

 dikme 

kursuna devam 

ediyorum, Türkiye yi 

ve Türk  

seviyoruz, bize bu 

  HEM 

yetkililerine  

 diye 

.  

20 Ocak S.6 

 Türk 

 

Örnek 57:  

 Suriye den 

gelebilecek yeni bir göç 

 

 

belirten Hatay Büyük 

 Belediye  

Lütfü   

 günden bu 

yana psikolojik, 

sosyolojik ve ekonomik 

olarak çok yorulduk, 

yeni bir göç  ile 

gelebilecek bir  bile 

  

Suriye den gelebilecek 

yeni bir göç  

Hatay a olumsuz 

 belirten 

  uanda 

 500 binden 

fazla Suriyeli  

yeni bir göç  ila 

gelebilecek bir  

bile  Bu 

  

  edebiliriz, 

devletimiz bunu 

 kadar 

 Diyerek  

Örnek 58: Kamyon 

 Umuda Yolculuk  

Suriye nin  kentinden 

rejimin   

nedeniyle can güvenlikleri 

 zorlu   

 konvoylar halinde 

Türkiye  göç etmek 

zorunda kalan sivillerin 

 her geçen gün   

15  s.3 
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 ifade 

etti.  

Hatay 

Zafer  

Örnek 59:  

yeni bir göç  

 

 

belirten Lütfü  

Türkiye'deki nüfus 

 Suriyeli 

 

 Hatay 3. 

 geliyor. Biz 8 

  

   

anda 500 binin üzerinde 

Suriyeli var. Gerçekten 

ilimiz bu konuda hem 

psikolojik hem de 

sosyolojik olarak çok 

yoruldu. Son 

 hissedilen bir 

  

ekonomik 

  

tahammülümüz yok  

dedi. 

Türkiye hükümetinin 

  

Örnek 60:  

 malzemeleri 

 

kaçarak Türkiye  

 gelen insanlara 

verilmek üzere 

gönderildi. 

Suriye'nin  

bölgesinde  

nüfus  5 

milyon 

 ve ra 

do  

gelen  

700.000'i 

 dile getiren 

 

 yetkilileri 

durumun çok vahim 

  

yiyecek yemeklerinin 

 dile getirdi. 

  

çamurlarda 

 

 giyecek 

elbiselerinin  

Örnek 61: 

Türkiye'nin kendi  

ve menfaatlerini korumak için 

 

ifadesiyle her türlü tedbiri 

 

 diyen Yayman,  

Suriye meselesinde çok ciddi 

bedeller ödedi. 4 milyon 

Suriyeliyi  bir 

ülkeyiz. Yeni bir göç  

Türkiye'nin yeni sorunlar 

 yol açacak. Bu 

 bir daha  

için Zeytin  ve  

   gibi 

 de bir  göze 

alarak süreci yönetmektedir. 

Ben Putin'in devreye 

girmesiyle 

Esad güçlerinin güvenlik 

 gerisine 

 

kanaatindeyim. Bölgede 
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politikalarla 

Suriyeli  

  güvenli 

bir 

ekilde  

kaydeden   

. Türkiye  

çözümler üretebilecek 

güçlü 

bir  ifadelerine 

yer verdi. 

25 Ocak s.1  

  

 dile 

getirdiler. Buradan tüm 

 seslenen  

 temsilcileri  

 bitmesini 

ç   

öldürülmesinin  

  dile 

getirdiler 

5  s.4  

 bir  

  

 

12  s.1 

 

Özyurt  Örnek 62:  

Suriyelilere verilen 

 üzerinden 

hükümete yüklenen 

Lütfü  hiçbir 

ülkede bu kadar kolay 

 verilmez, 

kimse, minibüslerle 

getirilip sadece  

gözünü gördükleri 

 henüz  

 erkek  

 bile 

anlayamadan 

k vermez, bu 

topraklar kolay 

 Türkiye 

Örnek 63:  

AK Parti Hatay l 

Ba  ile  

ve Antakya 

 1000 aile 

için Suriye nin  

kentine insani  

malzemesi gönderildi, 

AK Parti Hatay Millet 

vekili Sabahat Özgürsoy 

Çelik, burada 

düzenlenen törende, 

Türkiye olarak her 

zaman  

 ve zalimlerin 

  

söyledi, bir lokma 

Örnek 64:  

   

Suriye nin  kentinden 

kaçarak Türkiye nin  

  1100 aileye 

 malzemesi gönderildi.  

  Yönetim Kurulu 

 Ahmet Turan Köçer, 

  zor 

  mücadelesi 

veren Suriyelilerin  

olmaya  kaydetti, 

  

ailelere desteklerin  

belirten Köçer: Suriye de k  
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Cumhuriyeti  

olmak bu kadar kolay 

  anda 

Suriyelilerin  

  üzerinde 

  göre 

12  sonra Suriyeli 

nüfusu  

nüfusundan daha fazla 

olacak, da 

  

Suriyeli bir aday olsa 

  sene 

sonra er ilçelerimiz 

de  girebilir, 

  biz 

 biz 

 

seviyoruz, fakat 

 otuz   

   

entelektüel fark var, 

herkesin kendi 

 huzurlu ve 

mutlu  

 dedi. 

 Suriyelilerin 

ucuz   

ve ne  olursa  

pozisyonunda olunca 

 bir kat 

elbisenin hayat 

ni 

bildiklerini aktaran 

Çelik,   

 bunca 

k dram  

  

 ülkelerin 

gözlerini,  ve 

 p 

ço  ölümüne 

seyirci  

 ediyoruz, 

Suriyeli 

 bizlere 

 var, hava 

 çok  

çamurun içindeler, 

bizler elimizden 

 

 

önderli  bu 

mazlum  

 durmaya 

devam iz   

21 Ocak s.1 

 mücadelesini veren 

  

 olmaya gayret 

ediyoruz.  

nedeniyle Türkiye  

 alanlara göç eden 8 

kamptaki 1100 aileye 1200 

   

ifadesini   

Ocak s.5 
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bizim  kesimden 

gelen  

da   

 

18 Ocak s.3 

 

5- Güçlendirme stratejileri 

 Çözümlenen söylemlerdeki gö  destekleyen ve  ifadeler tespit 

 olumlu ve olumsuz haberlerin her ikisinde de güçlendirme  büyük harf, 

renklendirme,  ve görsel unsurlarla birlikte  referanslar da   

 Örnekler 67, 68, 70, 71, 72 ve 75 de haberlerin rakamlar ve verilerle 

 tespit   örneklerde ise Hatay, Türkiye, Vatan,  

gibi sözler   gö  vatan sevgisi duygusu   

 (Örnekler 70, 75, 76 ve 79). 

 Örnekler 65, 71, 74 ve 78 de gö  gibi,  referans olarak 

 dikkat   

Tablo.6: Örnek Haberler (Güçlendirme Stratejileri) 

GAZETE  HABER 

Antakya 

Toplumcu 

Halk  

Örnek 65:  

Hatay  biriken 

yüz binlerce sivilin 

  kentleri ve 

Örnek 66: Gidecekler Var 

ama.. Yüzde 80 i Kalacak! 

Türk-Alman üniversitesi Göç 

ve Uyum  

Örnek 67:  ve 

üretiyorlar ama çok da t 

d  
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göçün yerlerinden  

Suriyeli sivilleri  

eden  

, te artan 

  

yatan nedenin, bölge 

 Türkiye ye  

iterek, kolayca elde 

edilecek bir  

yaratmak olarak   

14  s.6  

  

  

Merkezi Müdürü Prof. Dr. 

M. Murat  

deki 

Suriyelilerin 2011 den bu 

yana 520 bin çocu   

bu çocuklara hangi  

 Bu  

annelerine  hangi 

onurlu  hangi konutu 

z? Nas  

 Bu sorular da 

 da özellikle Hatay 

için çok önemli, 440 bin 116 

bin Suriyeli  

ev  olan Hatay daki kent 

idarecilerinin  

söylemlerinde ciddi anlamda 

ö  ve nefret dili 

 söyleyenler 

 dururken en çok 

da! 

15 Ocak s.7 

Hatay gibi 500 bine  

Suriyeli  ev 

 yapan  

 Aile  ve 

Sosyal Hizmetler  

  Genel 

 2018  

 izni alabilen göçmen 

ve mülteci   

  

2018 de  izni alabilen 

mülteci-göçmen   

115 bin 837 olurken, sadece 

34 bin 573 Suriyeli mülteci 

  izni alabildi, 

mülteci-göçmen  

büyük bir  hala t 

d  

Hatay  mevcut  

içerisinde  

 listesine 

girmemesi ise dikkat çekiyor..  

15 Ocak s.8  
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Hatay Asi Örnek 68:  

  

Türkiye ye gelmesi 

planlanan Suriyeli 

 Hatay da 

500-600 bin  

 nüfusunun 

neredeyse üçte birine 

denk gelecek  

Suriyeli  var, 8 

la a  süredir de 

misafirlerimiz, bu 

   

anda te 4 milyon 

 insan var, 

oradaki  o  

 bölgesine  

 4 milyon 

 bizim  

ve Kilis e gelme ihtimali 

 Bugüne kadar 

Hatay da üç   

 dört  

  

11  s.4  

Örnek 69:  

Antakya da  Suriyeli 

 Dünya  

   

verilecek nakdi  

almak üzere Antakya da 

 merkezine geldi, 

kendilerine verilen  

tekrar  üyelerine teslim 

etti,    

 Kafi kendilerine 

verilen  te 

yerlerinden edilen ailelere 

gönderilmesini istedi.  

   

..kendi  unutup 

 nakdi  

tekrar bizlere teslim ettiler, 

kendileri zor durumdayken 

emeklerini  çok 

güzel, Allah onlardan  

olsun,  

   

   

11  s.8  

Örnek 70:  

AK Parti Hatay Millet vekili 

Hüseyin  Suriye den 

gelen göç  ile ilgili 

durumu   

tüm la 

duruma dair tedbirlerimizi 

   kaçan 

insanlara ilk kucak açan ülke 

Türkiye  Türkiye 

 en fazla Suriyeli 

ran ülke olarak 3 

milyon 514 bin  ev 

  

 sonucunda yüzlerce 

masum insan  

kaybederken yüz binlerce 

insan ra do   

etmeye  Tüm 

 

hükümetimiz gerekli 

tedbirleri a   

3  s.2  
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Hatay 

Expres   

Örnek 71:  

Milletvekili Sabahat 

Özgürsoy: 

 

önderli  bu mazlum 

  

durmaya devam 

iz   

22 Ocak s.1  

 

 

Örnek 72:  

 Suriye  

Medya Sorumlusu Selim 

Tosun,  

mas  nedeniyle en 

az 25 bin  daha göç 

etti  belirterek 2019 

   

 bu yana  

 Azaltma Bölgesi 

 içerisinde yer alan 

 bölgelerde yerinden 

edilen sivillerin  

500 bini , son 24 saat 

içerisinde sivil  

yönelik  

 nedeniyle 

en az 25 bin  daha göç 

yoluna  bu  sürekli 

  

1  s.1  

Örnek 73:  

 bölgesinde  

 bugüne kadar  

bölgesine 1 milyon insan 

   bu 

yana gelenler ise 400 bini 

buldu, gelen  50 

bini tamamen   

durumda 

24 Ocak s.4  
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Hatay Söz Örnek 74:  

  yeni bir göç 

 

  

bir kez daha çizen  

 söylemlerimiz ile 

 

 

söylemleri ö  O 

da  misafir kabul 

 biliyor 

6  s.4  

Örnek 75:  

Hatay Büyük  Belediye 

 Lütfü   

bir göç  ile 

gelebilecek bir  bile 

 bu 

   

 edebiliriz, devletimiz 

bunu  kadar 

 diyerek  

  

 ifade etti.  

Ocak s.3  

Örnek 76:  

 Hatay Valisi Rahmi 

 Suriye ile 911 

kilometre olan  

288 kilometresi Hatay iledir, 

 göçten en çok 

etkilenen il Hatay   

27 Ocak s.2  

Hatay Zafer     
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Özyurt  Örnek 77:  

Irak,  Libya, Suriye, 

Afganistan, Pakistan, 

Yemen  

maskesi  

gizleniyorlar da biz  

iyi  

co   

nedeniyle  neden 

 her 

 bizi de 

 Müslüman 

ülkeler ..  

olmayan bir tek 

Müslüman ülke gösterin 

bana! Yok 

gösteremezsiniz. Hepsinin 

en göbeklerinden pislik 

  

 

 tipler, 

neyse ki   

Müslüman  

 kisvesi ile 

faaliyet gösteren  

  

  

25 Ocak s.5  

Örnek 78:  

  

bizlere  var, hava 

 çok  çamurun 

içindeler, bizler elimizden 

 

 

önderli  bu mazlum 

  durmaya 

devam iz  

21 Ocak s.1 

Örnek 79:  

 verilen 

vatan  üzerinden 

hükümete yüklenen Lütfü 

  ülkede bu kadar 

kolay  verilmez, 

kimse, minibüslerle getirilip 

sadece gözünü gördükleri 

 henüz   

erkek mi  bile 

anlayamadan  

vermez, bu topraklar kolay 

 Türkiye 

Cumhuriyeti  

olmak bu kadar kolay 

  

18. cak s.3  
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 Yerel gazetelerinin söylem çözümlemesi analizinden elde edilen bulgular, 

olumlu ve olumsuz olarak kategorize edilerek  tabloda  

Tablo.7:  Söylem çözümlemesi analizinden elde edilen nitel bulgular 

STRATEJ  OLUMLU OLUMSUZ 

MLEND RME  -Mazlum  

-Sivil 

-Misafir 

-    

-Terörist  

-   

YÜKLEME  -Hayata tutunmaya   

-Ülkelerine dönece i günü 

bekleyen  

-  ve  kalan  

-Tehdit ve Risk  

KANITLAMA  -Türkiye ye tedavi için gelen 

-  kaçan 

-Hatay nüfusuna yük olan 

-Sa  ve  hizmetlerine ortak olan  

-Terörle   

-  ticareti yapan  

-   dikkat etmeyen 
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 AÇISI  -Türkiye deki hayata adapte 

olmaya   

-Zor  geçinen  

-  keyfi bir  

 

-Türkiye ye ve Türk hükümetine 

minnettar olan 

- Psikolojik ve ekonomik sorunlara sebep 

olan 

- Yeni   terör olan 

-Hatay da  Arap Aleviler için ciddi 

bir tehlike    

-Türk  hak etmedikleri halde 

alan  

-Ucuz   için yerli   

 ele geçiren  

GÜÇLEND RME  -Türkiye den ald   

dini   

- Türkiye nin   ve 

gereken tüm   

insanlar  

-Türkiye de temelli olarak kalacaklar   

-Hizmetleri yerli halkla    

- Türkiye yi olumsuz etkileyen Müslüman 

ülkelerin  

-Türkiye Cumhuriyeti  kolayca 

alanlar 

 

4.2.  INMACILARLA MÜLAKATLAR 

 Suriyeli     Tablo 8 deki bulgulara 

dayanarak  Sorular dört   ve     

1. Türkiye ye   

- Neden ülkenizi terk etme  z? 



 

 
95 

 

- Neden Türkiye ye gelmeyi seçtiniz? 

- Türkiye ye ne zaman ve hangi   z?  

2. Hatay da  ve sosyal hayat   

- Ucuz   için yerli     izni 

almadan  söylemlerini  musunuz? Gerçekte  

durumunuz nedir?  

- Türkiye de hayata uyum   zor   

söylemlerini  musunuz? Gerekçeniz nedir? 

-  bitse de Türkiye de  söylemini onay  musunuz? Gerekçeniz 

nedir?  

- Hatay nüfusuna yük  söylemlerini  musunuz? Gerekçeniz 

nedir?  

- Hatay da psikolojik ve ekonomik sorunlara sebep  bölgede  

Arap-Aleviler için tehlike   söylemlerini  musunuz? 

Gerekçeniz nedir? 

3. Söylemlerdeki olumsuz/olumlu  ve buna dönük   

- örist,  tehdit ve risk , terörle   ticaretin 

 gibi söylemleri  musunuz? Gerekçeniz nedir?  

-  misafir, sav   hayata tutunmaya   ve  

mücadele eden, ülkelerine dönece i günü  gibi söylemleri  

musunuz? Gerekçeniz nedir?  
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4. Türk  hizmetlere  ve Türkiye nin göç yönetimi ile ilgili 

söylemler:   

- Hak etme  halde Türk  ald  söylemini  musunuz? 

Gerekçeniz nedir?  

- Hatay nüfusuna yük,  ve  hizmetlerine ortak  söylemlerini 

 musunuz? Gerçekte  ve  hizmetlerine  durumunuz 

nedir? 

- Türkiye ye ve Türk hükümetine minnettar  söyleyen, Türkiye nin sizi 

desteklemesini  bir simgesi olarak gösteren söylemleri  

musunuz, gerekçeniz nedir?  

 

  temsillerinin  ölçmek için Suriyeli  -

 mülakatlar     

  Onaylanan bulgular olumlu, onaylanmayan bulgular ise 

olumsuz olarak  Daha sonra, olumlu/olumsuz  hangi gerekçe ile 

   Mülakatlar üçü  üçü erkek olmak üzere 

toplam 6 Suriyeli  ile   mülakat yüz yüze  er 

mülakatlar Koronavirüs   telefon   n 

izni alarak tüm gö  ses    mülakat  

   derinlemesine mülakatlar  ve samimi  

 olanak  
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   ve nitel bulgulara  

 1.  keyfi bir    kaçan, mazlum, sivil, 

 söylemleri 

  hepsi bu söylemi onaylayarak,  direkt ya da  bir 

 etkilendikleri için Suriye yi  zorunda  belirtti.  

(Mülakat 1 ve Mülakat 5)     ve  kültüre sahip  

için,  ise (Mülakatlar 2, 3, 4, ve 6)   için  söyledi.  

 2.  tutunmaya ça  zor   söylemi 

   bu söylemi onaylayarak zor  geçindiklerini 

(Mülakatlar 1, 3, 5 ve 6) belirtti.  ise maddi  iyi  bu  

hiç sorun  belirterek (Mülakat 2 ve 4) bu söylemi reddetti.  

 3. Ülkelerine dönecekleri günü  söylemi 

  ikisi (Mülakat 1 ve Mülakat 4) bu söylemi onaylayarak, Suriye nin 

güvenli bir hale geri  zaman döneceklerini belirtirken,  4  

Türkiye ye temelli olarak  belirterek söylemi reddetti. 

 4. nin   ve gereken tüm   söylemi  

   (Mülakatlar 1, 2, 3, ve 5) bu söylemi onaylarken, iki  

ise reddetti. Mülakat 4, Türkiye nin Suriyelilere   tercüme ve 

 merkezleri  için bu tür sorunlar  söyleyerek bu söylemi 

reddetti.   

5. de hayata uyum   söylemi 
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   (Mülakatlar 1, 2, 4, 6) bu söylemi reddederek, Suriyelilerin 

yeni toplumda içine  yeni hayata uyum  söyledi. Bunun 

sebebini ise Hatay a  Suriyelilerin genellikle  ve muhafazakâr 

 ve  uyum  için gereken aktiviteleri yürütmemesine 

   ise bu söylemi onaylayarak iki kültürün birbirine  

 uyum   belirtti. 

 6.    için yerli    elinden  

söylemi 

 Tüm  bu söylemi reddederek Suriyelilerin çaresizlikten  

uzun mesaili ve  ücret   yapmak zorunda  bunun 

sorumlusunun da   Hatay daki Suriyelilerin genellikle  ya da 

çiftçilik sektöründe günlük   bu  da Türklerin zaten  

kabul etmeyeceklerini söylediler. 

 7.  ve  hizmetlerine ortak  söylemi 

   (Mülakatlar 3, 5, 6)  hizmetlerini devlet hastanesinden 

 söylerken,   özel hastanelere gittiklerini söyleyerek  

hizmetlerinde ortak   reddetti.    hizmeti almak için 

devlet    belertirken,  iki  (Mülakat 2 

ve Mülakat 4)  özel okula gönderdiklerini belirtti. Bir  ise 

üniversiteye kaydolmak için iki   belirterek bu söylemi reddetti.  

8. örist,  tehdit ve risk ,  ticareti yapanlar  

söylemleri 
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 Tüm  bu söylemi reddederek hiçbir milleti bu  etiketlememek 

 ve bunun sorumlusunun olumsuz örneklere odaklanan   

 belittiler.  suça  Suriyelilerin bunu çaresizlikten  

 ama tüm Suriyelileri     söylediler.  

 9. da  Arap Aleviler için ciddi bir tehlike  

 söylemi 

 1  (Mülakat 5) bunun    bölgede (Halep)  

  için Suriyelilerin    söyledi. Mülakat  

 örtülü bir  olarak Alevilerin  bir lokantada  onlarla çok 

iyi  iki  hiçbir zaman   söyleyerek bu söylemi 

reddetti.  iki   (Mülakat 1 ve Mülakat 2) bu söylemi reddederek 

Alevilerin  hiç   çok iyi  edindiklerini söyledi. 

 10. de temelli olarak kalacaklar  söylemi 

   (Mülakatlar 2, 3, 5, 6) Türkiye nin kültür  ve 

Suriye ye   temelli  belirterek bu söylemi 

 Bir  (Mülakat 1) Suriye nin güvenli ve özgür  zaman 

dönece  belirterek bu söylemi  Bir  (Mülakat 4) Suriye ye 

dönmese de üçüncü bir ülkeye me f   ini, i   

 Hatay da mutlu  belirterek bu söylemi  

11.   hak etmedikleri halde kolay bir   söylemi 

  ikisi (Mülakat 1 ve Mülakat 4)   zaten 

 alma  sahip  söyleyerek bu söylemi   
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iki  (Mülakat 3 ve Mülakat 5)   önce  ve 

henüz  söyleyerek  kolay  söylemini   

Tablo.8: Kat    

Olumlu Söylemler Teyit eden  

 

Teyit etmeyen  

 

1  keyfi bir    

kaçan, mazlum, sivil,  söylemleri 

6  %100 0 0 

2 Hayata tutunmaya  zor  geçinen 4  %67 2  %33 

3 Ülkelerine dönece i günü bekledikleri 2  %33 4  %67 

4 Türkiye nin   ve gereken tüm 

   

4  %67 2  %33 

5 Türkiye de hayata adapte olmaya  

söylemi  

4  %67 2  %33 

Aritmetik Ortalama 4 %66.8 2 %33.2 

Olumsuz Söylemler Teyit eden  

 

Teyit etmeyen  

 

1 Ucuz   için yerli    

ellerinden alan 

0  6  %100 

2  ve  hizmetlerine ortak   3  %50 3  %50 
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3 örist,  tehdit ve risk   

ticareti yapanlar  

0  6  %100 

4 Hatay da  Arap Aleviler için ciddi bir 

tehlike    

2  %33 4  %67 

5 Türkiye de temelli olarak kalacaklar   3  %50 3  %50 

6 Türk  hak etmedikleri halde kolay bir 

  

3  %50 3  %50 

Aritmetik Ortalama 1.8 %30.5  4.2 %69.5 

 

4.3.   

 Tablo 9 da ortaya  aritmetik ortalama   

ortalama dört  (%66,8) olumlu söylemleri  iki  (%33,2) 

 Öte yandan  ortalama  iki  (%30,5) olumsuz 

söylemleri  büyük  (dört  %69,5)  Böylece Hatay 

yerel gazetelerinin Suriyeli  ilgili  olumsuz söylemlerin 

gerçekçi   olumlu söylemlerin ise gerçekçi  tespit  

Bu bulgular gazetelerin söylem çözümlemesi analizinin nitel  

 gazetelerin olumsuz söylemlerinin    için 

 yerel gazetelerin  Suriyeli  temsillerinin gerçekçi 

  deneyimledikleri durumlar ile medya   

gazete temsillerinde    gerçek   ve bu 
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temsillerin  mak üzere   temsiller  tespit  

Böylece, bu tezin     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
103 

 

SONUÇ VE ERLEND RME 

  bulgulara göre, Hatay yerel gazetelerinin Suriyeli 

 ilgili söylemlerinin %46  olumsuz  Suriyeli  

%69,5 inin ise gazetelerinin olumsuz söylemlerin    

 temsil  sö  ortaya  Tezin   olarak Hatay 

yerel gazetelerinin Suriyeli  ilgili  olumsuz söylemlerin 

gerçekçi  bu söylemler   i için Hatay daki yerel gazetelerin 

 Suriyeli  temsillerinin gerçekçi  ve bu temsillerde 

   gerçek    bu temsillerin 

  üzere   temsiller  tespit  ve tezin 

n do    

             Wodak  söylem çözümlemesi yöntemi uygulanarak, Hatay 

yerel gazetelerinin Suriyeli    olumsuz söylemlerinde 

 stratejiler ortaya  Söylemlerin gönderimsel stratejilerde terörist  

ve  gibi   tespit  Yükleme stratejilerinde tehdit 

ve risk  gibi   olumsuz anlamlar   

stratejilerinde Hatay nüfusuna yük  ve  ve  hizmetlerini halk ile 

 gösterilerek sunulan gö      

 stratejileri ise   felç  psikolojik ve ekonomik 

sorunlara sebep  yeni gelebilecek  büyük bir  terörist 

 Hatay da ayan Arap-Aleviler için ciddi bir tehlike  gibi 

söylemlere   Güçlendirme stratejilerinde olumsuz söylemleri 

güçlendirmek için rakamlar, veriler ve Hatay, Türkiye, vatan,  

 gibi referanslar k  Vatan sevgisi duygusunu  

 biz  ve onlar    yerli  içinde Suriyeli  
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 üstünlük duygusu ve ö  bir    medya 

temsillerinin kültürel ve toplumsal  iten unsurlar    

Öte yandan,   Suriyeli  sosyal ve ekonomik  

öyküleri  özellikle  hemen sonraki sürecin beklemekle  

yeni bir düzen kurana kadarki zaman   yol  ve  

ilgili  sürekli güncellenmesinden   ve  içinde  

fark  Analiz edilen gazetelerin söylemlerinde bu gibi sorunlara hiç yer 

      kaçarken   

yerleri  için  gelmek zorunda    ve kültürel 

 n  ve  bulunan  buraya  tercihlerinde 

etkili   Bunu    olumlu  ve bu 

yönde     gösteren bir sinyal olarak 

yorumlamak mümkündür. Birçok mülakatta  gibi,  gerçek hayatta 

çok az ya da hiç  maruz  yerel halkla iyi geçindiklerini dile 

 Bunun,   insanlar  var   

asl   tercihler  ve  daha çok tolerans gösterdiklerini 

savunan Hetherington ve D.  (2009, 15-19)   

söylenebilir. Bu  göre eiltler, siyasi konularda bilgili  ve bu konulara 

önem addettikleri için  insanlara göre  daha  Bu 

 söz konusu yerel gazetelerinin söylemlerinin kültürel ve toplumsal 

 beslenen siyasetin bir  haline  ve yerel gazetelerinin 

söylemlerinde sunulan gerçek ile    bir uçurumun var 

 söylenebilir. 

            2019  deki Suriye rejim ordusu ile radikal   

  ve yeni bir göç   Hatay yerel gazetelerindeki 
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 temsillerine olumsuz  fark  Hatay ile Suriye  

yüzlerce kilometre   büyük  Suriye nin  kenti ile ortak 

   dönem  özel önem  Zira kentteki 

  önceki süreçte, ülkenin  bölgelerinde   

 sonucunda teslim  reddeden  gruplar e sevk ediliyordu, bu 

da  kentinin en radikal  kalesi olarak maya  yol  

Bu sürecin Hatay yerel  mas   özellikle bir güvenlik 

tehdidi olarak  temsillere yo  fark   yeni bir göç 

 riskine    gazetelerin ilgili söylemleri bir seferberlik  

içerisine   

 Öte yandan, yerel  Suriyeli   kültürel, toplumsal ve 

siyasi özellikleri derinlemesine anlamaya  maruz    

ve s   dikkate almadan, bunun da içlerinde   

 önemsemeden birlikte  kültürüne destek   

Bunun da Hatay  üzerinde ö  ö  ve nefret gibi olumsuz etkiler 

 görülmektedir. Ara , Göç  Genel   

Suriyeli  Veri Güncelleme Projesi nde  süreçte Hatay  

 projenin        

bilgilere sahip  r. Zaman geçtikçe ve  gere   birebir 

mülakatlar      bildikleri  fark 

etmeye  ve empati  Öte yandan Suriyeli  da bu 

mülakatlar sonucunda Türk yasala  daha iyi anlamaya ve ciddiye almaya  ve 

iki toplum  kültürel   Projenin temel  veri 

güncellemesi olsa da, buna ek olarak iki toplumun bir araya gelmesi neticesinde birbirini 
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daha iyi mas  daki kültürel ve toplumsal farklara  bakabilmesi gibi 

olumlu yan etkilere yol  

 M  tarihsel sürecine  dünyadaki örnekler göstermektedir ki 

ülkelerin mülteci yönetimleri genellikle eksiklerle doludur; ve mültecilerin uyum 

süreçleri ihmal edilerek onlara bir tehdit unsuru olarak  Bu durum Türkiye 

için Suriye  ilk  geçerli olmasa da sonraki  ve özellikle 

2015 den sonra bu yöne do  bir      

zamanla bu tür  ortaya  r k  da, Türkiye nin Suriyeli 

 yönelik nitel entegrasyon projeleri yürütmekten çok, ulusal  ve 

n düzenli   bu duruma yol açan önemli bir etken  

 Suriye nin  durumda rol oynayan toplumsal ve siyasal faktörler 

 ülkenin 50  boyunca otoriter bir yönetim  idare edilmesi, 

 ulusal kimlik ma ve ifade ö  yönelik derin ve   

 ve  ve  devletin tüm nda egemen 

 Suriyelilerin  özelliklerine  derecede etki i 

d  

 Bu ba  Suriye   sürece dair olan belirsizlik ve Suriyeli 

 Türkiye de daimi  ihtimali nedeniyle, mülteci  

güvenlik  önem  gibi, iki toplumun özelliklerini ve  göz 

önünde bulunduran uyum projeleri yürütülmesi     insan 

   benimsemesi ve her iki toplumun da karakteristik özelliklerini 

göz önünde bulundurarak   ya da  söylemlerden 
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EKLER: 

Suriyeli     

Mülakat 1 

 

Bilgiler 

Ad Soyad: Zeynep Masri   27  Cinsiyeti:   itim: Lisans  

Türkiye ye 

  

      ve evlerinin bir k  

bombalardan zarar görmesi neticesinde Hatay a  zorunda  Hatay  

  ve    için tercih ettiklerini, 2012  annesi ve 

  yasa  geçerek Hatay daki  misafir olarak 

  büyüyünce de  takip eden  ve abisinin de 

onlara  ve  eve  söyledi.   

Hatay da 

 ve 

Sosyal Hayat 

 

 geldiklerinde bir  beklemekle geçirdiklerini, sonradan yurt  

 maddi destek alarak Suriyeli çocuklara  vermek üzere  

okul   yurt  gelen  sayesinde  sürdürebildiklerini 

söyleyerek, izinsiz  ve ekonomiye yük  söylemlerini reddetti. 

Bir dernekte  ücretli gönüllü olarak  Türk   

onu Türklerin    gibi gördüklerini söyledi. Sonradan  

okulunda  devletin onlardan herhangi bir   ve hiç destek 

ini, daha sonra da Suriyeli  kapatma  p  

gönüllü  veya tercüman olarak devlet   ekledi.  

ve asgari ücreti a  Unicef  ödenen maa    Türk 

   tepki gördüklerini söyleyerek Türklerin   

ellerinden  söylemini reddetti.  okullarda   maruz  

için sürekli okul  zorunda  ekledi. 
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Suriye ye dönmesinin   devam  müddetçe   

ancak ülkede yeni,  ve herkes  kabul gören bir sistem kurulursa, güven 

sa rsa dönmeyi  söyledi.  

Suriyelilere 

Verilen 

Olumsuz/ 

Olumlu 

 ve 

ona dönük 

 

Hatay da  süreçte (7  yerli insanlarla iyi ini, ciddi bir  ya 

da nefret gö   Suriyelilere  örülü  söyledi. Buna 

 Hatay da  Suriyelilerin bir  yeni toplumla uyum  

mad  söyledi.  ise Suriyeli konusunu kendi  göre  

olumsuz örneklere odaklanarak genelleme  yol  söyledi. 

Türkiye 

 

hizmetlere 

 

Türkiye nin 

göç yönetimi 

ile ilgili 

söylemler 

Büyük annesi Türk  Türk  zaten  ilk geldiklerinde 

geçici    sonra 2017  Göç idaresi 

  üniversite mezunu  Türk  

 söylediklerini, böylece     

söyledi. Türklerin bu konuda tepkisini    meselesinin siyasi 

 araç    üniversite    

men e  ve hiç Türkçe bilmeyen Suriyelilere  veril  gö  

söyledi.  

Suriye de   okula devam etmek için   (Halep 

üniversitesinde  fakültesinde 2.   bir  boyunca Tömer ve YÖS 

  üniversiteye ilk  ka  sonradan 

Suriyeli ve   kapsayan    sayesinde gereken belgeleri 

sunarak Hatay üniversitesine yatay   söyleyerek  hizmetinden 

 teyit etse de, üniversiteyi kazanmak için ve sonradan dersleri p 

ba  için kendi   ekleyerek Türklerin yerini  söylemini 

 söyledi.  
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 hizmetlerinden  ve kendi  özel hastanelere  

söyleyerek k hizmetlerinde ortak  söylemini   

Türkiye ye geldiklerinden beri  bir aile olarak hiçbir kurumdan  alma 

  söyledi. Hükümet ilk  büyük    

  Suriyelileri  geçirirken jandarma ekipleri tepkisiz  izlerdi, 

sonraki   jandarma ekipleri  geçen herkese   diyerek hükümetin 

bu konuyu kendi  göre yö  söyledi.  

Mülakat 2 

 

Bilgiler 

Ad Soyad: Dalia Fteyih  36  Cinsiyet:   itim: Lisans  

Türkiye ye 

  

daki   ve  bölgenin riskli hale gelmesi 

nedeniyle ülkeden    Lübnan,  ve Dubai da  

sonradan Hatay ya  söyledi. Akraba ziyareti için geldiklerinde Hatay da 

  çok  için buraya  karar verdiklerini ekledi. 

Türkiye ye yasal   belirtti.  

Hatay da 

 ve 

Sosyal Hayat 

 

Hatay ya ilk  mad    sektöründe Dubai da  

ten geçindiklerini, dört çocuk annesi olarak zaten  medi  fakat 

  bir özel okulda okul müdürü ile    müdürün 

kendisinin  çok ini, böylece   olarak okula 

 söyledi. Geçici koruma   müddetçe  , 

maa     kadar  sonradan 2018  

 edindikten sonra okuldaki  yasal olarak  söyleyerek 

Türklerin  elinden  söylemini reddetti.  

Okul  iyi  tüm  çok iyi  söyledi, bunun  

örtülü  ve maddi durumunun iyi yla   
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söyleyerek iki toplum  kültür   sebep  

 ekledi. 

Sosyal  genellikle  gö     

söyledi.  aksine daha çok Suriyelilerden gö    

Arapça mas  men sat   ona bozuk Türkçeleriyle cevap 

verdiklerini,   ve  giyimli  için ona  kabullenmeme duygusu 

  söyledi.  

Suriyelilere 

Verilen 

Olumsuz/ 

Olumlu 

 ve 

ona dönük 

 

Olumsuz söylemleri    Hatay a gelen Suriyeli kesiminin genel 

olarak muhafazakar ve   bunun için uyum  söyledi.

Biz Suriye deyken bile bu kesimle  diyerek Hatay daki toplumsal 

kültürün  Suriyelilerin kültürüne çok   Suriye de kültür  

 söyledi.  bu konuda   olumsuz örneklere 

 ve böylece   mesafeyi  söyledi.  

Türkiye 

 

hizmetlere 

 

Türkiye nin 

göç yönetimi 

ile ilgili 

söylemler 

 üçüncü ülkeye  ihtimali nedeniyle Türkiye   hiç 

 sonra Türkiye de kalma     

ve 2018  edindiklerini söyledi,  geçtikten sonra en çok  

  özgürce seyahat edebilmesi, kendisinin de  okula resmi olarak 

kaydolabilmesi  söyledi.  n çok kolay  ekleyerek 

bunu  söylemleri   söyledi.  

Suriye ye dönmenin     ailesinin  

  ve  gibi temel   

i için dönmeyi  söyledi. 

 hizmetlerinden  kendi  özel hastanelere 

gittiklerini söyledi. Maddi  iyi  için     

 söyledi.  
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Mülakat 3 

 

Bilgiler 

Ad Soyad:  Safadi  38  Cinsiyet:    Lise 

Türkiye ye 

  

 Suriye de bir süre tutuklu  ve bu  tekrar   için 

Türkiye ye    gelmesini  için üç çocu  birlikte aile 

 yoluyla Türkiye ye yasal   Türkiye yi tercih etme sebeplerinin 

ise  ülkelere göre daha     ve kültürünün daha uygun 

 ve Türkiye ye önceden  olan  bulunma   söyledi. 

Hatay da 

 ve 

Sosyal Hayat 

 

Ziraat mühendisi olan   beri çiftliklerde ya da  sektöründe günlük 

 olarak  ailesi gelmeden önce  yerlerde   sonradan 

 eve geçtiklerini ekledi.     yedi günü ve günde 

12 saat  söyledi. Kendisi ise ilk   bulmak için çok çaba gösterse de 

   çok z, maa  da çok az  söyledi. 

Onun yerine Türkçesini       bu 

vesile ile   lokantada a  olarak   ekledi,  

Milletler in bir  kursuna  için bu  ona , maa  da 

BM den ald  belirterek Suriyelilerin   ele geçirdikleri söylemini 

   Alevi bir bölgede   da  

Alevi  onlarla çok iyi  ve örtülü bir  olarak ona hiçbir zaman 

  ekledi.  mahallede    

söyledi.   kurslarda Türkiyeli   Suriyelilere  tepkili 

 ama genellikle bireysel vakalar  ekledi, Suriyeli  çok 

zor  geçindiklerini, onun için   bakmadan kabul etmek zorunda 

 Türk  bu konudaki tepkisini   bu tepkinin bu 

durumu  için     söyledi.  
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Suriye ye hiçbir zaman dönmeyi ini,   Türkiye de 

  üçüncü ülkeye gidip de tekrar    

söyleyerek Suriyelilerin Türkiye de   söylemini teyit etti.  

Suriyelilere 

Verilen 

Olumsuz/ 

Olumlu 

 ve 

ona dönük 

 

Verilen olumsuz n abart    her millette  gibi 

Suriyelilerin de   ve kültür seviyesi    olumsuz 

örneklerden   genellemelere   söyledi. Gerçek hayatta  

 Türklerden bu olumsuz tepkiyi gö   ne kadar birbirlerini 

 daha az tepkili   ekledi.  

Türkiye 

 

hizmetlere 

 

Türkiye nin 

göç yönetimi 

ile ilgili 

söylemler 

Türkiye  2018   henüz  belirtti.  

 ve   daha kolay  için  almak istediklerini 

söyledi. Türk  kolay verilmemesi    

  verilenlerin genellikle  kesim  ve  bir 

çok   söyledi. 

 ve  hizmetlerini devlet   hizmete  konusunda 

Türklerden herhangi bir   bu  hizmetlere ortak  söylemini 

    da  çaresi  yerli  bu konuyu insani 

dan de   söyledi.  

   hiçbir kurumdan herhangi bir   belirterek, 

hükümetin onlara      söyledi.  

Mülakat 4 

 

Bilgiler 

Ad Soyad: Mustafa kar Ya  48  Cinsiyet: Erkek   Lise 
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Türkiye ye 

  

da  sektöründe     bölgelerde 

  ailesini güvende tutmak için Hatay a  Hatay  

seçme sebebinin  orada  ve  Hatay kökenli   

söyledi. 2012 y  ailesine  için Türkiye ye yasal yollardan  yaparak 

Hatay a  o tarihten beri Hatay da  söyledi.  

Hatay da 

 ve 

Sosyal Hayat 

 

Hatay a ilk geldiklerinde  eve  kendi sektöründe  kurmak için  

çok  belediyelerin belgeler konusunda çok zorluk  ve bilgi 

vermediklerini söyledi. Yerli  Suriyelilere    konusunda 

milliyetçi  ekledi. Kendi  kurduktan sonra da ne kadar   

yerli pazara ini, m  hep Suriyeli  söyledi. 

Suriyelilerin yerli    elinden   gerçek   

aksine, gelen Suriyelilerin  Türkiye nin ekonomisine büyük miktarlarda para 

 kendisinin de ticari  yaparak Arap ülkeleri ile Türk firmalar 

 büyük   söyledi. Bu konuda    Suriyeli 

    az para  çok zor   

ekledi. Türklerin genelleme  tüm Suriyelilere  gibi  bunu 

da çok   söyledi. 

Suriye ye dönmeyi    de, üçüncü ülkeye ilk  

ece  ve bunun en büyük sebebinin  konusunda  engeller  

söyledi. 

Suriyelilere 

Verilen 

Olumsuz/ 

Olumlu 

 ve 

Suça  Suriyelilerin çaresiz    bireysel örnekler 

  bu konuda suçlu  olumsuz örneklere  ve iki 

halk  köprüler   söyledi. Olumlu haberlerde  hikayelerine 

yer vermemelerinin de buna   gerçek hayatta Suriyelilerin büyük bir 

 zor      söyledi.  
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ona dönük 

 

Türkiye 

 

hizmetlere 

 

Türkiye nin 

göç yönetimi 

ile ilgili 

söylemler 

    için     

 söyledi. Kendisi gibi bir çok Suriyelinin  bu   iki 

halk     bunun zaten Türk   

 ekleyerek  ilgili söylemleri reddetti.  

 hizmetlerini özel hastanelerden  maddi d  iyi  için 

herhangi bir kurumdan  talebinde  söyleyerek hizmetlere ortak 

 ve hükümetin onlara   söylemlerinin abart   söyledi.  

Hükümetin  Suriyeli  duygusal  fakat sonradan bunun 

 bir  sebep     söyledi, 

Suriyelilerin    ofisleri, tercüme ve bilgi edinme gibi 

hizmetler verseydi  büyük bir  telafi edili  diye ekledi. 

Mülakat 5  

 

Bilgiler 

Ad Soyad: Abdulgani Alhassun  32  Cinsiyet: Erkek  itim: Lisans  

Türkiye ye 

  

Halep teki    yedek asker olarak  

 için 2012  Türkiye ye   Türkiye yi   

 tercih  söyledi.  yasal olarak   beri Hatay da 

 belirtti.  
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Hatay da 

 ve 

Sosyal Hayat 

 

 geldiklerinde maddi durumunun çok kötü    evde 

 nar  üretip satmaya  söyledi. Hala   yapmaya devam 

ettiklerini de ekledi. Geçinmek için yeterli olmasa da  çareleri  kendi 

sektöründe (Ticaret ve  bölümü)  çok  ve bunun için özel 

sektörde  bulmaya  fakat mülteci  için kimsenin onu   

söyledi. Türkçesini  için kurslara gitmeye  ekledi.  

Suriyelilerin yerli    elinden      

Suriyelilerin  konusunda becerikli  ama çaresizlikten zor   

 zorunda  belirtti.   

Hatay a yük  konusunda ise bunun ilk dönemlerde   fakat 

sonradan geçimlerini kendileri  için  ekonomisine   

sosyal hayata da uyum    söyledi.  

Suriye ye dönmeyi ini, ülkeyi terk  zaman geri dönmemek üzere 

 bu  Suriyelilerin Türkiye de   söylemini teyit  

söyledi. 

Suriyelilere 

Verilen 

Olumsuz/ 

Olumlu 

 ve 

ona dönük 

 

Olumsuz  konusunda genelleme  her yerde  gibi Suriyelilerin de 

iyi ve kötü insanlar  bu genellemelerin sebebinin de iki toplum  uyumu 

 ve güçlendirecek projeler yürütülmemesi  ekledi.  
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Türkiye 

 

hizmetlere 

 

Türkiye nin 

göç yönetimi 

ile ilgili 

söylemler 

 2018   henüz     ve 

  için  almak  söyledi.  gibi 

  çok kolay  kendisi gibi  önce  ve henüz 

 geçemeyen bir çok   söyledi.  

 hizmetlerini devlet hastanesinden  bu  hizmetlere ortak  

söylemini teyit  söyledi.  

 almak için a  fakat   bunun 

nda PTT nin  bir   (tüm aileye 750 tl) iki defa  ondan 

sonra da bu   söyledi. Bunun  8  boyunca herhangi bir 

  belirterek devletin Suriyelilere   söylemini  

buld  ekledi.  

Mülakat 6  

 

Bilgiler 

Ad Soyad: Yusuf Saleh  27  Cinsiyet: Erkek   Ön Lisans   

Türkiye ye 

  

Askere gitmek i için  il Halep ten  Hatay    

 ve kendisinin Hatay kökenli  için  2014  Türkiye ye 

yasal bir     beri Hatay da  söyleyerek, 

  zorunda,    gibi söylemleri teyit ini, 

örist,  gibi söylemleri  söyledi.  

Hatay da 

 ve 

Sosyal Hayat 

 

Hatay a gelmesinden itibaren   bir fabrikada   

 kadar   devam    ve asgari ücret alt  

 sonra henüz yeni   söyleyerek, Suriyelilerin Türklerin  

 elinden  söylemini gerçek   Hiçbir Türk bu   

 Suriyeliler ise çaresizlikten kabul  diyerek belirtti.  
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Hatay daki  adapte olmakta   kültüre çok  ama 

bunun tüm Suriyeliler için geçerli  söyleyerek, Suriyelilerin adapte olmaya 

 söylemini reddetti, Hatay daki Suriyelilerin büyük  muhafazakar ve 

 bir toplum, onun için yeni toplumun adetleri ve kültürüne  iller  diye 

 

Suriye ye dönmeyi   bitse de oradaki   

 umudunu  ekledi.   

Suriyelilere 

Verilen 

Olumsuz/ 

Olumlu 

 ve 

ona dönük 

 

 toplumun  kültür  olsa da, Suriyeliler uyum   da, 

olumsuz  genelleme yapmamak  tersine iki toplumu birbirine 

 söylemlere odaklanmak ini, varolan  azaltarak engellerin 

   söyledi. Bu yüzden olumsuz söylemleri  

belirtti.  

Türkiye 

 

hizmetlere 

 

Türkiye nin 

göç yönetimi 

ile ilgili 

söylemler 

 2018   ve  kadar  belirterek 

  kolay  söylemini reddetti.  zamanda, hükümetin 

Suriyelilere  verme  uygulanmas  keyfi  ekledi, kendisi 

ve ailesi gibi  insanlar   alamam   n 

ald  ekledi.  

 hizmetlerini devlet hastanesinden  belirterek,  hizmetlerine ortak 

 ve   söylemini teyit etti. Fakat  zamanda yerli  

buna insani   g  ekledi.  

Devletin Suriyelilere   söylemlerini  buldu,  burada 

 müddetçe kendi  terimle  geçiniyorum, devlet bana hiç 

 etmedi, onun için minnettar  diye   
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