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M Ü L T E C İ L E R  V E  G Ö Ç

Müzik göçmenin ne işine yarar?
EVRİM HİKMET ÖĞÜT

Müzik göçmenin ne işine yarar? Bu soru, özellikle 
zorla yerinden edilmiş ya da savaş coğrafyasından 
kaçmak zorunda kalmış mülteciler için soruldu-
ğunda yeni bir içerik kazanıyor. Hele ki mülteci, 
henüz yolda, belirsiz bir geleceğe ilerlediği bir ge-
çiş halindeyse, arafın yükünü de ekleyin. Müziğin 
hayatta kalmakla, devam etmekle ne ilgisi var?

Müzik araftaki göçmene geçici bir mekân, ev 
kurabilir mi; hiç değilse birliktelik hissi? Yas tut-
manın ya da iyileşmenin aracı olabilir mi müzik? 
En azından ekmek parası eder mi? Sorular muh-
telif, cevaplar ise ancak mültecilere bir müddet de 
olsa yoldaş olmakla bulunabilir. İstanbul’da kal-
dıkları geçici evrede Iraklı-Keldani mültecilerle 
sürdürdüğüm üç yılı aşkın yoldaşlık, bu soruların 
hiç olmazsa bir kısmına anlamlı cevaplar üretme-
ye imkân veriyor.

Türkiye, her ne kadar bu gerçekliği kabul ede-
memiş, sosyal politikasını üretememiş, yasal dü-
zenlemelerini gerçekleştirememiş olsa da, uzun-
ca bir süredir göç alan bir ülke. Coğrafi pozisyo-
nu nedeniyle Ortadoğu ve Afrika ile Avrupa1 ara-
sında bir geçiş, transfer merkezi. Her ne kadar, bu 
coğrafyalardan yönelen insan akışı, İstanbul gi-
bi merkezlerde yoğun ve kalıcı hale gelebiliyor; 

1 Ek olarak, Türkiye’ye giriş yapan göçmenlerin bir kısmı 
Birleşmiş Milletler aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri, 
Avustralya ve Kanada gibi ülkelere geçmeyi hedeflemekteler.

özellikle Suriyeli göçmenler için Kürt ve Arap nü-
fusun yaşadığı kentler kalıcı bir durak olabiliyor-
sa da, gerek Türkiye’nin Avrupa ülkeleri dışından 
mülteci kabul etmiyor oluşu2 gerekse mülteci nü-
fusun kendine Türkiye’de bir gelecek göremeyişi,3 
ülkeyi bu göç hareketleri içinde bir transit durak 
haline getiriyor.

TRANSİT GÖÇ

Transit göç kavramı, en genel tanımıyla, göçme-
nin –çoğunlukla komşu– bir ülkeye giriş yaparak, 
burada üçüncü bir ülkeye geçişini beklediği sü-
reci ve bu şekilde ilerleyen basamaklı bir göç de-
neyimini tanımlamakta. Ortadoğu ve Afrika ülke-
lerinden Türkiye’ye giriş yapan göçmenlerin bir 
kısmı, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla ABD, 
Kanada ve Avustralya’ya gitmeye; bir kısmı ise de-
niz yoluyla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışırken, 
bu geçiş süreci, gelinen ülke ve gelme sebebinden, 
mevcut göç ağlarının yönlendirmesine kadar bir 
dizi sebeple legal ya da illegal, kısa ya da uzun ve 
bunlara bağlı olarak da nispeten dayanılır ya da 
ölümcül bir deneyime işaret ediyor.

Iraklı-Keldani göçmenlerin deneyimi, savaş 

2 Suriyeli göçmenlerin Türkiye’deki yasal statüleri “geçici ko-
ruma” rejimi kapsamındadır.

3 Güncel bir tanıklık için bkz. Ayşe Çavdar, “Mültecinin Gezi’si: 
Zamanlama Manidar”, http://dunyalilar.org/multecinin-gezisi-
zamanlama-manidar.html (erişim tarihi 16 Kasım 2015).
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coğrafyasından kaçmış olmanın ve geçici göçün 
tüm ağırlığına rağmen, Birleşmiş Milletler Mülte-
ciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) 2006 yı-
lı sonunda yayımladığı tavsiye kararına bağlı ola-
rak, kabul oranlarının yüksekliği dolayısıyla bu 
tablo içinde az çok pozitif bir yere yerleşmek-
te. Afrika ülkelerinden ya da Afganistan’dan ge-
len göçmenlerin önemli bir kısmıysa, farklı kabul 
koşulları sebebiyle Türkiye’de sıkışıp kalmaya ya 
da gidecek para ve cesaret bulabildiklerinde de-
niz yoluyla Avrupa’ya geçme girişimine mahkûm 
durumda.

Irak’tan göç, büyük ölçüde, 1980-88 İran-Irak 
ve 1991 Körfez savaşlarına dayanmakla birlik-
te, ülkeden göç edenler sadece Hıristiyanlar de-
ğil. Iraklı-Keldani göçü ise, 2003 Amerikan işgali 
sonrasında kitlesel bir boyut almış, BM kararı ile 
2007 sonrasında hızlanarak, son bir ivmeyi 2014 
yazında IŞİD’in Musul’a girişi ile kazanmış du-
rumda.4 Türkiye’ye legal ya da illegal yollarla gi-
riş yapan sığınmacıların, üçüncü ülkeye gönderil-
mek için BMMYK’ya başvurarak geçici olarak bir 
uydu kente yerleştirilmeleri öngörülmekte. Son-
rası, evrak işlerinin, gidilecek ülkenin, gelme se-
bebinin ve biraz da şansın yönlendirdiği, 8 ay ile 
birkaç yıl arasında değişen bir bekleme süresi;5 
bir tür araf.

Özellikle Iraklı-Keldaniler gibi Hıristiyan top-
luluklar için uydu kentte kalmak, yalnızca daha 
önce kendi ülkelerinden göç edenlerin oluşturdu-
ğu sosyal ağlardan değil, kilise ve Hıristiyan der-
neklerin desteğinden de mahrum kalmak; inanç 
farklılığı ile katmerlenen bir yabancılık ve yalnız-
laşmayla yüzleşmek demek. İstanbul’da kalabilen 
Iraklı-Keldaniler ise cemaat hayatını ve kilisede-
ki dini pratiklerini sürdürebilme imkânına sahip-
ler. Bunun yanında, çalışma izinleri olmayan göç-
menler için, güvencesiz ve düşük ücretli de olsa 
İstanbul’da iş bulabilmek biraz daha kolay.

Ancak bu avantajlara rağmen Iraklı-Keldanile-

4 Irak’tan Türkiye’ye geçen Hıristiyanlar arasında, ülkedeki Hı-
ristiyan nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Keldanilerin 
yanı sıra, az sayıda Asuri ve Süryani göçmen de bulunmakta.

5 2014 yazında Keldani göçünün artması ve son yıllarda Suri-
ye’den Türkiye’ye yoğun göç hareketi nedeniyle, bugün ran-
devu almak da dahil olmak üzere tüm işlemler yıllar sonrası-
na atılabilmekte. 

rin İstanbul’da konforlu bir yaşam sürdüklerini 
söylemek mümkün değil. Çalışabilmeleri halinde 
kazandıkları düşük ücretler, Kurtuluş ve Dolap-
dere başta olmak üzere kaldıkları semtlerde eski 
ve bakımsız evlere verdikleri yüksek kiraları kar-
şılamakta hayli yetersiz. Eğitim almak ise dil en-
geli yüzünden hemen hemen imkânsız.6

GİTMEK Mİ ZOR KALMAK MI?

Günümüzde insan hareketliliği, kalıcı ve geçici 
göç arasındaki ayrımı silmekteyse de, transit gö-
çün kalıcı göçten en önemli farkı, göçmenin “ya-
kında gideceği” bilgisiyle yaşamasında. Bu bakım-
dan topluluğun hemen her bireyinin umutlarını 
geleceğe havale ederek, içinde bulunduğu duru-
mu “geçip gidecek” bir süreç gibi algıladığını söy-
lemek mümkün. Bu psikoloji, geçici göç sürecin-
de yaşanan olumsuzluklara ilişkin belirli bir ka-
yıtsızlığı getirirken, sürenin uzaması halinde ağır 
bir sıkışmışlık duygusu baş gösteriyor. Bu geçi-
ci evrede, yerel kültürle kurulan ilişkilerin kalıcı 
göçmen topluluklarına oranla kısıtlı kaldığı söy-
lenebilir; elbette bu kısıtlılık topluluk/aile olarak 
göç etmek ve dini azınlık olmakla da ilgili. An-
cak göçmenlerin kentte ikâmet ettikleri semtler 
de dikkate alındığında “yerel kültür” de bir tekil-
liğe işaret etmiyor. Türkçe öğrenmeye ilişkin gö-
nülsüzlük, kısa süre sonra ayrılacakları düşünce-
sinden kaynaklanıyor ve Iraklı-Keldanilerin İs-
tanbul’da ortak diller konuştukları, Keldani, Arap 
ya da Kürt topluluklarla ilişkilenmelerini öne çı-
kartıyor.

Bireysel ilişkilerde de benzer bir sınırlılığı gör-
mek mümkün; örneğin, topluluk dışından birey-
lerle ilişki kurmak imkânsız olmasa da, görüştü-
ğüm genç kadınların hiçbiri İstanbul’da duygu-
sal bir ilişkiye girmek istemediklerini söylüyorlar. 
Aynı endişe topluluk içinde kurulan ilişkiler için 
dahi geçerli, zira bazılarının nereye gönderilecek-
leri belirsiz ya da bir ülkeden ret alıp bir diğeri 
için başvuru yapmak olası.

Özetle, transit göç sürecinin belirleyici karak-
teri, göçmenin gündelik hayatına ve psikolojisi-

6 Eğitim sorunu belli bir yaş grubu için, bir Hıristiyan vak-
fı olan Don Bosco Vakfı’nın mülteci çocuklara eğitim veren 
okulunda çözülmeye çalışılıyor.
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ne hakim olan bir “belirsizlik” ve bu belirsizlikle 
baş ederken işe koşulanlar arasında müzik de var.

İLAHİLER SÖYLEMEK

Iraklı-Keldani topluluğu, ilk Hıristiyanlaşmış 
halklardan olmaya yaptıkları vurgu ve Asuri, Sür-
yani gibi diğer akraba topluluklardan kendini ayı-
rırken Keldaniliği bir etno-dini kimlik olarak öne 
çıkartmaları bakımından, dini aidiyetin güçlü bir 
biçimde hissedildiği bir topluluk; elbette yaşadık-
ları coğrafyada dini azınlık olmalarının da bunda 
önemli bir rolü var. Bununla birlikte, göç ve ye-
rinden edilme gibi süreçler bazı topluluklar için 
dini bir muhafazakârlaşma anlamına gelebilmek-
te. Hepsinin ötesinde, İstanbul’da temel ihtiyaç-
larının karşılanmasını ve dayanışmayı dini ağlar 
aracılığıyla deneyimleyen bir topluluk için kilise-
de gerçekleşen haftalık ayin,7 müzik de dahil ol-
mak üzere her bir bileşeniyle hayati bir önem ta-
şımakta.

Bu nedenle, yeni gelen bir göçmen için kilise 
korosuna katılmak, ya da koroya çalgı ile eşlik et-
mek dini bir görev üstlenmenin yanı sıra, toplu-
luk içinde hızla tanınmak ve saygı kazanmak an-
lamına geliyor.8 İstanbul’a gelinceye kadar çok çe-
kingen bir genç kadın olduğu söyleyen Jan Dark, 
kilise korosunun aranan bir üyesi olarak burada 
yeni bir başlangıç yapabildiğinden bahsediyor.9 
Müzik becerisi, koro içinde de ayrıcalıklı konum 
kazandıran bir kültürel sermaye. Koro üyeleri, 
Irak’ın farklı bölgelerinden kilise repertuvarında-
ki yerel çeşitlilikleri beraberlerinde getiriyorlar. 
Bu çeşitlilik içinden, İstanbul’da, hepsinin ortak-
laşabildiği dar bir repertuvarın seçilmesinde mü-
zik bilgisi ve ses güzelliği ile öne çıkan üyelerin 
tercihleri belirleyici rol oynuyor.

7 Ayinler Türkiyeli-Keldani kilisesinin desteğiyle, Pazar günle-
ri Harbiye’deki St. Esprit Kilisesi’nde gerçekleştiriliyor.

8 Bu durum topluluk dışından bireyler için dahi geçerli: İstan-
bul’da profesyonel Keldani müzisyenlerin olmayışı nedeniy-
le kilise korosunun sürekli çalgı eşliği bulunmadığından, alan 
çalışmamın ilk aylarında benden kemanla koroya eşlik etmem 
istendi. Topluluğa yabancı olmama rağmen koroya eşlik et-
meye başladıktan sonra kazandığım saygınlık çalışmamın 
sonraki aşamaları için pek çok kapıyı açan bir anahtar oldu.

9 Jan Dark’ın yaşadığı değişimi göç deneyiminin toplumsal 
cinsiyet rollerini dönüştürmedeki etkisi üzerinden tartışmak 
mümkünse de, kendisi, koronun etkisini mini özel olarak 
vurguluyor.

Dini müziğin din dışı alanda sıklıkla kulla-
nılması dikkat çekici bir başka nokta.10 Özellik-
le anavatandan gelen çatışma haberlerinin ardın-
dan, genç üyelerin sosyal medya hesaplarında ila-
hi paylaşımlarına yaygın olarak rastlanıyor. Bu 
ilahileri kendi seslerinden kaydederek Youtube’a 
yükleyenler de var. Öte yandan, zaten Iraklı-Kel-
dani ilahi repertuvarının bir kısmı, anavatanda 
yeni bestelenen, veya var olan ezgiler üzerine söz 
giydirilen ilahilerden oluşmakta ve bunların söz-
lerinin doğrudan ülkenin güncel durumuna gön-
derme yaptığını görmek mümkün:

“[Şarkı] Söyle çocuk söyle, arkadaşlarınla birlikte/ 
tanrının adını mutluluk ve zaferle yücelt/ cefa ve 
göz yaşları sabrımızı tüketti/ sevgimizi savaşlarla 
yok ettiler/ dualarımız Irak için, yüce tanrım”

MÜZİK ARACILIĞIYLA EKLEMLENME

Müziğin kültürel hayata eklemlenmedeki rolü, 
mahalledeki başka göçmenlerle birlikte birkaç 
prova girişiminin ve yoldan geçerken sokak mü-
zisyenleriyle söylenen bir iki şarkının ötesine geç-
miyorsa da, özellikle son yıllarda İstanbul’a Arap 
coğrafyasından gelen turist sayısının artmasıyla 
birlikte müzisyen göçmenlerin müzik piyasasıy-
la ilişkilenmesi mümkün. Stewart ve Sadeer, Tak-
sim’de Arap turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir 
restoranda müzik yapan iki Iraklı-Keldani mü-
zisyen. Çaldıkları repertuvar, Ortadoğu coğrafya-
sı içindeki müziksel dolaşımı örnekliyor; Ortado-
ğu’da Mısır ve Lübnan gibi merkezlerden yayılan 
popüler müziği bilmeyen yok gibi.

Stewart ve Sadeer’in deneyimi sadece eve ek-
mek götürmekten ibaret değil. Müslüman-Arap 
müzisyenlerle birlikte çalışarak kentteki diğer Or-
tadoğulu göçmen ağlarıyla da ilişkileniyorlar.

ŞARKILAR HEP HÜZÜNLÜ

Haftalık toplantılarda, partilerde ve internet orta-
mı üzerinde dinlenen/paylaşılan müzik, toplulu-
ğun genç üyelerinin müzik dinleme alışkanlıkla-

10 Badema Softić’in makalesi, benzer şekilde, ilahijas gibi dini 
formların Srebrenitsa katliamı sonrasında gündelik yaşama 
sızarak popüler formlara dönüşmesini ele alır. Badema Softić, 
(2011). “The Music of Srebrenica after the war. Attitudes and 
practice among surviving Bosniacs, music therapy, and mu-
sic works in the name of Srebrenica”. Folks Art Croatian Jour-
nal Of Ethnology and Folklore Research, 48 (1). 169.
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rının dünyanın herhangi yerlerindeki yaşıtların-
dan farklı olmadığını gösteriyorsa da, iş şarkı söy-
lemeye geldiğinde durum değişiyor. Bu noktada, 
topluluk içinde solo şarkı söyleyenlerin hep er-
kekler olduğunu belirtmek gerek, güzel sesli genç 
kadınlarsa kilisede solo olarak söyledikleri birkaç 
ilahiyle yetiniyorlar.

Dinlerken Arapça, Keldanice, Kürtçe, Türkçe 
ve İngilizce popüler müziği tercih eden gençler, 
topluluk eğlencelerinde mikrofonu ellerine aldık-
larında daha geleneksel bir repertuvara yöneliyor-
lar; bu gençlerin bir kısmı gidecekleri ülkede mü-
zik kariyeri yapmak niyetinde.11 Ses kapasiteleri-
ni ve şarkı söylemedeki maharetlerini göstermek 
için en iyi seçenekse uzun havalar.

Söyledikleri hemen hemen tüm şarkıların or-
tak özelliği ayrılığı, sılayı ve “vatan hasretini” 

11 Aralarında bunu dar bir topluluk içinde de olsa başaranlar 
var. Üç yılı aşan alan çalışmam boyunca çok sayıda üyenin 
üçüncü ülkelere gidişine tanık oldum ve bir kısmıyla iletişi-
mimiz internet kanalı üzerinden devam etti. Bu gençlerden 
Danyal, şu anda geniş “Arap diyasporasının merkezi” olan 
Detroit’te, partilerde DJ olarak çalışıyor. Yusuf ise Keldani 
topluluğunun çeşitli etkinliklerinde başka müzisyenler eşli-
ğinde sahneye çıkıyor.

anlatmalarında. Bu açıdan, kendilerinden bir 
önceki kuşağın dinleme ve söyleme tercihleriy-
le ortaklaşıyorlar. Yusuf, anne ve babasının ona 
“hazin” şarkılar söyletip ağladıklarından bahse-
diyor. Önceki kuşağın icracıları ise kadınlar. Ra-
mi, annesi Nazdar’ı dinlemem gerektiğini söy-
lüyor: “Annemi dinlemelisin, evde hep hüzün-
lü şarkılar söyler, özellikle babamın ölümünden 
sonra”.12

Genç göçmenlerin önemli bir ifade aracı da Rap 
müzik. Rap, profesyonel müzisyenler, çalgısal eş-
lik vs. olmadan da söylenebilmesi açısından geçi-
ci göç sürecinde rahatlıkla icra edilebilen bir tür; 
düzenli el çırpacak ve mümkünse beatboxing ya-
pacak birkaç arkadaş yeterli. Sözler kâh göçü, kâh 
anavatandaki şiddet ortamını, kâh geride kalan ai-
le fertlerine özlemi anlatıyor. Tercih edilen diller 
ise temanın yaptığı çağrışıma göre değişiklik gös-
teriyor. Ricky, kendi yazdığı dört dilli rap şarkısı-
nı şöyle tarif ediyor:

12 Nazdar 50’li yaşlarında. Kocasının içkili mekan işlettiği 
için öldürülmesinden sonra dört çocuğuyla Türkiye’ye gel-
di, 2014 yazında yine ailesiyle birlikte Sydney, Avustralya’ya 
yerleşti.
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Arapça olan ilk kısmında, ülkemdeki, insanla-
rı öldürmekten başka bir şey bilmeyen terörist-
lerden ve onların karanlığından bahsediyorum. 
İkinci kısmı İngilizce; başka bir ülkeye nasıl gel-
diğimi ve “yabancı” olduğumu anlatıyor. Üçüncü 
kısmında aynı yabancı olma halini Asurice13 tek-
rarlıyorum ve ülkemiz için savaşmamız gerekti-
ğini söylüyorum. Son kısmı Kürtçe, Erbil’deki ai-
lemi, annemin onları terk ettiğimi söylediğini ve 
onu ne kadar özlediğimi anlatıyorum” (Ricky, 9 
Eylül 2014).

Göçmen olmanın yükü, topluluğun küçük, sir-
külasyonun sürekli, ekonomik ağların kurulama-
mış, bu ağlara sahip Keldani diyaspora topluluk-
larıyla bağların sınırlı, çalışma koşullarının illegal 

13 Keldani ve Asuri terimleri Mezopotamya’da ortak bir tarihe 
sahip olan, Aramice’nin iki farklı diyalektini konuşan ve biri 
Katolik, diğeri Ortodoks inanç sistemine dahil olan iki halka 
işaret etmekte. Göç ile yerleşilmiş kimi ülkelerde bu iki top-
luluk arasındaki ayrım daha belirginken, ortak kültürel öğe-
ler çevresinde tek bir kültür olarak da algılanabilmekteler. Bu 
sebeple dini olanlar dışındaki pek çok sosyal-kültürel ürün 
ve kurum Asuri-Keldani adıyla anılmakta. 

ve kırılgan, yasal statünün belirsiz, eğitimin he-
men hemen imkânsız olduğu geçici göç koşulla-
rında hayli yoğun. Bu koşullar altında müzik yap-
maksa, profesyonel müzisyenlerin yokluğu ya da 
azlığı, kalıcı olmayışları, bir müzik piyasasının 
kurulamayışı, hatta çalgıların göç sırasında geti-
rilemeyişi gibi bir dizi zorlukla baş ederek müm-
kün. En baştaki soruya dönersek, Iraklı-Keldani 
mülteciler geçici göç sürecinde yola devam etme-
nin stratejilerini geliştirirken, müzik, göç edilen 
yerde veya online paylaşım sitelerinde14 evi yeni-
den kurmaya, göç edilen ülkedeki diğer göçmen-
lerle ilişkilenmeye, ekmeklerini kazanmaya, yaşa-
dıkları deneyimi dile döküp, onunla yüzleşmeye 
yarıyor. Belki hayatta kalmak ve devam etmek bi-
raz da müzikle mümkün.

14 Iraklı-Keldani toplumu arasındaki ulusaşırı ilişkinin önem-
li bir ayağını online portallar ve Youtube gibi paylaşım si-
teleri üzerinden müziğin dolaşımı sağlıyor. Bkz. Evrim Hik-
met Öğüt, Şehvar Beşiroğlu, Robert Reigle, “Müziğin Ulusa-
şırı Dolaşımı Bağlamında Keldani-Iraklı Göçmen Ağlarının 
İlişkilenmesindeki Rolü”, Porte Akademik, 10. 144-157.


