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KİTAP TANITIMI

2011 yılında Suriye’de yaşanan iç çatışma ve güvensizlik ortamından 
kaçan Suriyelilerin, Türkiye’nin güney sınırlarındaki ilk durak yerleri, 
Hatay’ın Yayladağı ilçesi olmuştur. Küçük bir sınır ilçesinin maruz kaldığı 
bu dış göç akını hem ilçedeki yerli nüfus hem de Suriyeliler üzerinde 
önemli sosyal, iktisadi ve kültürel değişimlerin yaşanmasına neden ol-
muştur. Bu bağlamda ilçe nüfusu ile kıyaslandığında; yoğun bir göç alan 
Yayladağı’ndaki Suriyelilerin bütünleşmeleri süreci, gerek ilçe gerekse 
Türkiye açısından son derece önemli veriler ve bulgular içermektedir.  

Yayladağı’na göç eden Suriye Bayırbucak Türkleri ile Suriyeli Arapların 
bütünleşme süreçlerinin ele alındığı bu kitapta, nedenleri ve sonuçları 
her ne şekilde ortaya çıkmış olursa olsun, her göç hareketinin sadece fi-
ziki bir mekân değişikliğini içermediği ve insanın olduğu her yerde tanık 
olunduğu üzere sosyal, ekonomik ve kültürel birtakım süreçleri de bün-
yesinde barındırdığı görülmektedir. Çalışmada göçün etkileri çok yönlü 
olarak araştırılmıştır. Bir yandan, Yayladağlıların ilçelerine göçle gelen 
Suriyelilere ilişkin düşüncelerine yer  verilmiş, yerel halkın gözünden 
ilçede meydana gelen değişimler anlaşılmaya çalışılmış, öte yandan Su-
riyelilerin (göç eden Bayırbucak Türkleri ile Suriyeli Arapların) özellikle 
Esad rejimleri altında maruz bırakıldıkları baskıların neler olduğu, Su-
riye iç savaşında yaşadıkları zorluklar, Türkiye’ye uyum süreçleri, hayat 
tarzları nedeniyle yaşadıkları yerde herhangi bir dışlanmayla karşılaşıp 
karşılaşmadıkları gibi başlıklar altında araştırma sonuçları ele alınmıştır.  
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Bu çalışma Türkiye’de iç göç konusunu ele almaktadır. Bu kitapta, iç 
göç konusuna odaklanan çalışmalar bir bütünlük içinde ele alınmak-
tadır. Türkiye’de güncelliğini ve dinamizmini koruyan iç göç konusu 
üzerinde, ekonometrik analizler 2008-2014 yılları arasını kapsamak-
tadır. Öte yandan 2008-2018 yılları arasındaki sosyal ve ekonomik de-
ğişkenlerin verileri de araştırmada analiz edilmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, iktisadi ve iktisadi olmayan faktörlerin ne 
ölçüde iç göç hareketinde etkili olduğu ve 2000’ler sonrasında Tür-
kiye’de, iç göç hareketinin tersine bir trende sahip olup olmadığının 
analiz edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda oluşan başlıklar analiz edi-
lerek bulgu ve sonuçlar elde edilmiş olup, bu alanda başka çalışma-
ların da yapılması elbette mümkündür. Bu çalışmanın göç ve iç göç 
üzerinde gelecekte yapılması muhtemel olan diğer çalışmalara ışık 
tutacağı umut edilmektedir.
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