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Giriş: Afganistan ve Göç
Bu yazı, refakatsiz Afgan göçmen 
çocukların1 yer değiştirmelerini ve 
mekânsal karşılaşmalarını İstanbul 
bağlamında tartışmaktadır.2 Afganistan 
öteden beri göçler ülkesidir. Ülkenin 
insanları kendi göçebe geçmişlerini 
izlercesine, dünyanın dört bir bucağına 
yayılmaya devam etmektedirler. 
1978’deki SSCB müdahalesi, ardından 
yaşanan iç savaşlar, Taliban rejimi, 
ABD müdahalesi ve sonrasında bitmek 
bilmeyen çatışmalar nedeniyle, göç 
Afganistan’da varoluşun en önemli 
araçlarından biri olarak görülmektedir. 
Afganistan’dan dünyaya yayılan göçler, 
dünyadaki en büyük ikinci uluslararası 
zorunlu göç dalgasını oluşturmaktadır. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği'nin (BMMYK) Global Trends - 
Forced Discplacement in 2018 raporuna 
göre, 2,7 milyondan fazla ülkesini terk 

etmek zorunda kalmış Afganistan 
vatandaşı bulunmaktadır.3 Afganistan’daki 
sosyokültürel yapının bir sonucu olarak, bu 
göçün öne çıkan özelliklerinden biri göçün 
büyük ölçüde erkek göçü olmasıdır.4 Bu 
erkek göçünün önemli bir özelliğiyse, 
yanlarında yetişkin olmaksızın küçük 
yaşlarda göç eden çocuk sayısının fazla 
olmasıdır. 

Bu çocuklar tıpkı bir erginleme ritüeli 
gerçekleştirircesine başta İran ve 
Pakistan olmak üzere ülke dışına göç 
etmektedirler.5 Afganistan’dan hareket 
eden çocukların bir bölümü İran’da 
bir süre kaldıktan sonra Türkiye’ye 
gelmektedir. Bu noktada Türkiye’deki 
refakatsiz göçmen çocukların sayısının 
binleri aştığını net olarak söylemek kolay 
değildir; çünkü bu grubun çoğunluğu 
kâğıtsız seyahat eden göçmenlerdir.6 
Durumlarıyla ilgili net olan bir şey ise, 
İstanbul’da genellikle inşaatlarda, tehlikeli 
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işlerde, sağlık, sosyal ve yasal güvenceleri 
olmaksızın insanlıkdışı koşullarda çalışan 
çocuk işçilere dönüşmüş olmalarıdır.

Afgan Çocukların Göç 
Yolları
Refakatsiz Afgan göçmen çocuklar 
İstanbul’a varmadan önce bu şehir 
hakkında bilgi edinirler. Şöyle ki, yoksulluk,
çatışmalar, ölümler ve acılarla dolu erken 
çocukluk dönemlerinde, neredeyse altı-
yedi yaşlarından itibaren kendilerinden 
büyük abilerinin, akrabalarının ve 
komşularının Afganistan’ın dışına gittiğinin 
hikâyelerini duyarlar. İzleyen birkaç yıl 
içinde, dokuz-on yaşlarından itibaren, 
ailelerini terk edip yola çıkarlar. Yola 
çıkmadan önce nereye gidileceği aşağı 
yukarı belli gibidir. Daha önce gidenlerle 
telefon konuşmaları yapılmış, gidilecek 
yerlerin, yolculuğun, yoldaki engellerin, 
ödenmesi gereken bedellerin bilgisi 
edinilmiştir. Bu yolculuğun ilk durağını 
İran olarak seçen7 çocukların bir kısmı 
daha sonra Türkiye’ye gelmektedir.8 
İran üzerinden Türkiye’ye doğru 
yapılan yolculuk, resmi ve gayri resmi 

 

türlü zorluklar ve mücadeleler içinde 
gerçekleştirilir. 

Telefonu önemli bir araç olarak kullanarak 
ulusaşırı enformasyon ağlarından 
yararlanan birçok refakatsiz göçmen 
çocuk, göç yollarını hayatta kalma ve iş 
bulma olanaklarının daha fazla olduğu 
yerlere doğru çizerler. Bu yerler, daha 
önce kendileri gibi başka göçmenlerin 
göç ettiği, halihazırda mevcut göçmen 
ağları bulunan metropollerdeki göçmen 
muhitleridir. Ne var ki, göç güzergâhına 
ilişkin yapılan tüm planlamalar, Simmel’in 
o eskimeyen “yoksullar nereye ait” 
sorusunu9 yanıtsız bırakarak, yoksul 
göçmen çocukların ülkelerin ve şehirlerin 
akışları10 içinde yer değiştirmeleri şeklinde 
seyreder. Çocukların birçoğu Türkiye’de iş 
bulma olanaklarının görece fazla olduğu 
İstanbul’a gelmek, kimileri de daha iyi bir 
yaşam arayışı içinde Avrupa’ya gitmek 
istemektedir. Bazılarıysa döngüsel bir 
göç gerçekleştirerek İran, Afganistan ve 
Türkiye arasında gidip gelmektedir. 

Fotoğraf: Emirkan Cörüt
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İstanbul’da Refakatsiz 
Afgan Göçmen Çocuklar
Refakatsiz göçmen çocuklar İstanbul’a 
vardıklarında geldikleri belli başlı iki durak
vardır. Bunlardan birisi Zeytinburnu, 
diğeri de Beykoz’dur. İstanbul’un bu tür 
bir göç kültürüyle nasıl ilişkilendiğine 
baktığımızda, özellikle 1980’lerde 
Zeytinburnu ve 1990’lardan itibaren de 
Beykoz ilçelerinin Afganistan’dan göç 
aldığını görüyoruz. Şehrin bu iki ilçesinin 
belirli yerlerinde bugün binlerce Afgan 
göçmen yaşamaktadır. 

 

Günümüzdeki yaygın ifadeyle 
“Afganistan’daki savaştan” kaçan Afgan 
göçmenlerin ilk göç dalgasının aileler 
olarak Zeytinburnu’na göç etmeleri 
ya da gelen erkeklerin daha sonra 
Afganistan’dan gelin getirerek burada 
aile kurmaları şeklinde gerçekleştiğini 
görüyoruz. Zeytinburnu’nda başlangıçta 
güvencesiz işçiler olarak çalışan bu 
göçmenler, günümüzde market, lokanta, 
fırın, bakkal ve halıcı açarak semtin 
parçası haline gelmişlerdir. Bu göçmenler 
bugün ikinci, üçüncü kuşağa geçmişlerdir. 
Zeytinburnu’nda böyle bir grubun varlığı, 
sonraki göç dalgalarında gelen refakatsiz 
Afgan göçmen çocuklar için çekim gücü 
oluşturmuştur. Surların hemen dışında 
yer alan Zeytinburnu’nun önceki iç ve dış 
göçlerle büyüyen bir işçi semti oluşunun 
da bunda büyük rolü vardır. Örneğin, 
Zeytinburnu’ndaki deri işçiliğinin eskiyi 
aratmayan koşullarda tekstil işçiliğine 
evrilmesini takip edebileceğimiz bir hat 
vardır. İç ve dış göçle gelen göçmen 
emeğinin nasıl sömürüldüğünü bu hatta 
izlemek mümkündür. Zeytinburnu’nun bir 
diğer özelliği de Doğu Türkistan, Suriye 
gibi farklı ülkelerden göçmen gruplarının 
burada kozmopolit bir yapı oluşturmasıdır.
Refakatsiz göçmen çocuklar, burayı 
mevcut göçmen ağlarının yanı sıra, 
İstanbul Avrupa Yakası’ndaki işlere 
erişebilmek için de tercih etmektedirler.

 

Diğer merkez olan Beykoz ise farklı 
bir karakter arz etmektedir. İstanbul 

Boğazı’nın kıyılarından dik sokaklarla 
içlere doğru uzanan bu ilçede mekânsal 
yan yanalık Zeytinburnu’ndakinden 
farklıdır. İlçedeki yalıların hemen 
arkasında, Boğaz sırtlarındaki tek tük 
evlerin yerinde 1970’lerden itibaren 
gecekondu mahalleleri oluşmaya 
başlamıştır. Karadeniz’den, Doğu 
Anadolu’dan gelen göçlerle gecekondular 
yerleşikleşmiştir. Bu göçmenler 
İstanbul’a çalışmak için gelen işçilerdir. 
Gecekonduların Boğaz’ı görenleri 
1990’ların sonlarından itibaren, yerlerini 
yüksek güvenlikli sitelere ve yüksek bahçe 
duvarlı evlere bırakmıştır, gecekonduların 
Boğaz’la ilişkisi kesilmiştir. Bu yeni 
evlerden başlayıp Hekimbaşı Çöplüğü’ne 
kadar uzanan ilçede Afgan göçmenlerin 
yoğun bir biçimde yaşadığı Karasu 
Mahallesi11 bugünkü sosyo-mekânsal 
görüntüsünü almıştır.

Afgan çocukların Karasu ile ilgili öyküleri 
başka bir göç hikâyesiyle kesişerek 
başlamıştır. 1990’ların başında Doğu 
Bloğu’nun dağılmasıyla mahalleye gelen 
Romen göçmen işçiler mahalledeki 
ilk merdivenaltı tekstil atölyelerinde 
çalışmaya başlamışlardır. Birkaç yıl 
içerisinde söz konusu tekstil atölyelerinin 
işçi ihtiyacının artmasıyla buraya önce, 
o dönemde Taliban rejiminin yarattığı iç 
savaş ortamından kaçan Afgan göçmen 
çocuklar gelmeye başlamıştır. Yukarıda 
andığımız göç ağının mahallede hızla 
kurulmasıyla Karasu, Anadolu Yakası’nda 
refakatsiz Afgan göçmen çocukların 
en yoğun yaşadığı yer hâline gelmiştir. 
Mahallenin bu durumunda içgöçle gelen 
göçmenlerin oluşturduğu emek pazarının 
yarattığı çekimin de büyük bir katkısı 
vardır. İç göçle gelen bu göçmenler, 
günümüzde mahalledeki refakatsiz 
Afgan göçmen çocukların ev sahipleri 
konumundadır. Emek pazarındaki bu 
karşılaşmalar, daha düşük ücretler 
karşılığında ve daha güvencesiz koşullarda 
emeklerini satmayı kabul eden Afgan 
çocukları sömürüye açık ve kırılgan hâle 
getirmektedir. 
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Zeytinburnu’ndan farklı olarak, Karasu 
Mahallesi’nde Afgan göçmen ailelerin 
sayısı yok denecek kadar azdır. 
Burada aile ilişkilerinin yerini tutan 
sıkı dayanışma ağları kurulmuştur. 
Bu ağlar, refakatsiz Afgan göçmen 
çocuklara iş imkânı sağlama, geride 
bıraktıkları aileleriyle iletişim kurma, 
güvenlik ve sağlık sorunlarının çözümü 
ve dahası İstanbul, Türkiye, dünya ve 
olası göç yolları hakkında bilgi sağlama 
konularında destek olur. Gündelik hayatın 
yeniden üretiminde ve duygusal bağlar 
geliştirmede dayanışma ağlarının rolü 
hayatidir. Beykoz’da bu dayanışma 
ağlarının merkezi, göçmen çocukların 
kalabalık bir biçimde yaşadıkları evler 
ve yine kendilerinin işlettikleri call-
shop’lardır. Semtin eski sakinleri ile Afgan 
göçmen çocukların başlıca karşılaşma 
alanları ise iletişimin çoğu zaman göz 
göze temasla sınırlı olduğu sokaklar ve 
otobüslerdir. 

Bu yoğunlukta olmasa da Zeytinburnu 
ve Beykoz dışında, refakatsiz Afgan 
göçmen çocukları şehrin başka yerlerinde
de görmek mümkündür. Buraların 
da kendine özgü belli başlı örüntüleri 
bulunmaktadır. İstanbul’un tarihi 
merkezi olan Haliç’in Süleymaniye’ye 
uzanan yamaçlarında, başlangıçta kâğıt 
toplayıcılar olarak bulunan refakatsiz 
Afgan göçmen çocuklar, şimdi yerlerini 
daha kırılgan göçmen gruplara 
bırakmışlardır. Artık bu muhiti ve Balat’a 
uzanan hattaki metruk yapıları, kısa 
süre barınıp, Batı’ya gidecek transit 
göçmenler olarak kullanmaktadırlar. 
Yarımada’nın diğer tarafındaki 
Karagümrük, Yenikapı ve Yedikule’deki 
surların arkasında, Aksaray’ı da içine 
alan üçgen ise, Suriye’den, Afrika 
ülkelerinden, Orta Asya ülkelerinden 
ve eski Doğu Bloğu ülkelerinden gelen 
farklı göçmenlerin dağınık bir biçimde 
yaşadıkları alandır. Göç katlarının 
üst üste yığıldığı bu alanda gezip 
dolaşan, çalışan, tek tük evlere yerleşen 
Afgan göçmen çocuklara rastlamak 
mümkündür. İstanbul’un özellikle son 

 

dönem iç ve dış göçleriyle şekillenen 
Avrupa Yakası’nda Bağcılar-Esenyurt 
hattında ve Anadolu Yakası’nda da 
Sultanbeyli’de ve Sancaktepe’de yeni göç
akışlarının arasında aralıklarla gelmiş 
ve buralarda yaşayan Afgan göçmen 
çocuklar da vardır. Bunların yanı sıra 
özellikle Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu 
ilçelerinin merkezlerinde, buralara 
yerleşmemiş fakat sayıları çok az da olsa
başka Orta Asya kökenli göçmenlerle 
birlikte hizmet sektöründe çalışan Afgan 
göçmen çocuklar bulunmaktadır. 

 

 

Sonuç: Şehrin İçinde 
Tesadüflerden Uzakta
dağılsak da göç yollarında 
yarın bizim bütün dünya
Murathan Mungan

Stavrides Müşterek Mekân isimli kitabının 
başında, “günümüz metropolü kentsel 
ortam ve akışların oluşturduğu bir 
yığın görüntüsü veriyor” der.12 Yukarıda 
belirttiğimiz üzere, karşımıza çıkan bu 
akışın ve yığınların içine karıştığımızda, 
sokağa çıkıp göçmenlerin bulunduğu 
yerlerde yürümeye başladığımızda, 
göçmenlerin belirli yerlerde 
bulunmalarının tarihsel ve toplumsal 
örüntüleri izlediğini fark ederiz. Refakatsiz 
Afgan göçmen çocukların hangi semtlerde 
yaşadıkları, nasıl döşeklerde uyudukları, 
hangi kapıların önünde dikildikleri, hangi 
otobüse bindikleri, hangi sokaklara 
girmedikleri, iş bulmak için hangi binaların 
önünde bekledikleri, hangi dükkânlardan 
alışveriş yaptıkları, nerede gülüp nerelerde 
sessizliğe gömüldükleri tesadüf değildir.
 
Göçmen çocukların bu yapıp etmeleri, 
daha evvel duydukları, akıllarındaki, 
duygularındaki ve deneyimlerindeki 
bir İstanbul haritasına göre şekillenir. 
Aynı zamanda bu İstanbul haritasının 
-işçiler, yoksullar, köylüler, göçmenler 
ve farklı etnik kökenlerden olanlar için- 
tarihsel olarak şekillenmiş belli başlı 
yol hatları vardır. Refakatsiz göçmen 
çocuklar kendi haritalarını söz konusu 
yol hatlarıyla uyum ve çatışma içinde 
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çizerler. Bu bağlamda, yersiz yurtsuzluğu 
ve hızla karar verip mekân değiştirebilme 
kabiliyetini enformasyonla besleyip, bu 
durumu direniş stratejisine çevirebilen, 
erken yaşta yetişkinliğe zorlanmış çocuk 
öznelerdir. Bu çocuklar, kendilerine özgü 
beklentileri, hayalleri, umutları, öfkeleri 
olan göçmenlerdir.

Kendi haritalarını kurarken, yani 
İstanbul’da hayatta kalma mücadelesi 
verirken, en kırılgan gruplardan biri olan 
kayıtdışı göçmen çocuk işçiler olarak 
şehirde dışlanmaya maruz kalırlar, 
etiketlenirler, şiddetin, sömürünün, 
aşağılanmanın ve hor görülmenin birçok 
biçimini yaşarlar. Bu göçmenlik hâli, 
erken yaştan itibaren onları ulusaşırı 
ağların ve kaçınılmaz olarak küresel 
sömürü mekanizmalarının parçası hâline 
getirmektedir.

 1- “Refakatsiz göçmen çocuklar” ya da “refakatsiz 
küçükler” (unaccompanied minors), ebeveynlerinin 
her ikisinden, akrabalarından veya yakınlarından 
ayrılmak zorunda kalmış, başka bir yetişkinin veya 
kurumun bakımı altında olmayan, 18 yaşının altında 
olan veya hukuki olarak ya da geleneklere göre 
yetişkin sayılmayan kimselerdir. Tanım için bkz. 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 
(1989) Convention on the Rights of the Child, ohchr.
org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf; 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (1997) 
Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with 
Unaccompanied Children Seeking Asylum, unhcr.org/
publications/legal/3d4f91cf4/guidelines-policies-
procedures-dealing-unaccompanied-children-
seeking-asylum.html; Uluslararası Göç Örgütü (IOM, 
2009). Göç Terimleri Sözlüğü, Cenevre: IOM, s. 47.
2- Bu yazının arka planında, refakatsiz Afgan göçmen
çocuklar üzerine, İstanbul’da çeşitli ilçelerde bu 
grubun yoğun yaşadığı belli başlı mahallelerde 2015 
yılından bu yana kısa aralıklar vererek yürüttüğümüz 
ve halen devam eden uzun erimli niteliksel araştırma 
yer almaktadır. Araştırma çerçevesinde refakatsiz 
Afgan göçmen çocuklar, gençler ve mahallelerin 
eski sakinleriyle derinlemesine görüşmeler yapılmış, 
hayat hikâyeleri derlenmiş, fotoğraflar çekilmiş ve 
göçmenlerin yaşadıkları yerlerin sosyal haritaları 
çizilmiştir.

 

3- unhcr.org/globaltrends2018/
4- Monsutti, A. (2007) “Migration as a Rite of 
Passage: Young Afghans Building Masculinity and 
Adulthood in Iran”, Iranian Studies, 40(2): 167-85. 
Ayrıca Afganistan’daki erkeklik inşaları hakkında 
bkz. Echavez, C. R., S. M. Mosawi, L. W. RE Pilongo 
(2016) The Other Side of Gender Equality: Men 
and Masculinities in Afghanistan, areu.org.af/wp-
content/uploads/2017/01/1601E-The-Other-Side-
of-Gender-Inequality-Men-and-Masculinities-in-
Afghanistan1.pdf

5- Afganistan’dan göçün hangi tarihsel ve toplumsal 
sebeplerle, hangi ülkelere yöneldiği hakkında bilgi 
veren bir yazı için bkz. Geyik Yıldırım, S. (2018) “Göç 
ve Afganlar: ‘İstikrarlı Mülteciler’”, Göç Araştırmaları 
Dergisi, 4(2): 128-59, dergipark.org.tr/gad/
issue/45776/578146; IOM (2011) Unaccompanied 
Children on the Move, Cenevre: IOM.
6- Türkiye’ye zorunlu göçle gelen Afgan göçmenlere, 
1951 Cenevre Sözleşmesi’ne konulan coğrafi kısıtlama 
nedeniyle “mülteci” statüsü verilmemektedir. 
Türkiye’de Geçici Koruma statüsü, başvuruda bulunan 
Afgan göçmenlere de verilmektedir. Fakat bu 
statüde olanlar iş bulma imkânlarının daha az olduğu 
uydukentlere yerleştirildikleri için, görüştüğümüz 
birçok refakatsiz Afgan göçmen çocuk, daha riskli 
olmasına karşın, kayıtdışı kalmayı tercih ettiklerini 
belirtmişlerdir. Bu nedenle bu gruptan söz ederken 
“göçmen” ifadesini tercih ediyoruz. Uydukentlere 
yerleştirilen Afgan göçmenler hakkında etnografik 
bir çalışma olarak bkz. Ozlatimoghaddam, M. (2012) 
“We Live Like Sea Foam: Experiences of Liminality 
Among Afghan Migrants in Ceza City – Turkey”, 
yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
7- Afganistan’dan İran’ı takiben Türkiye’ye yönelen 
göç için bkz. Durmaz, İ. T. (2019) “Türkiye’ye 
yönelik Afgan göçünde İran etkisi (1979-2018)”, 
yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
8- Benzer süreçleri yaşayıp Afganistan’dan göç etmiş 
ailesini İran’da bırakıp İstanbul’a gelen, yani İran’dan 
itibaren refakatsiz göçmen çocuk konumunda olan 
çocuklar da vardır.
9- Simmel, G. (2009) Bireysellik ve Kültür, çev. T.
Birkan, İstanbul: Metis, s. 164.
10- Bu akışları İstanbul bağlamında değerlendiren 
önemli bir yazı için bkz. Erder, S. (2015) “Sıradan 
İnsanların Küreselleşmeye Cevabı: ‘Düzensiz’ Göç”, 
İstanbul Bir Kervansaray (mı)? - Göç Yazıları içinde, 
Haz. N. Uçarlar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları.
11- Kayıtdışı Afgan göçmenlerin özel yaşamlarının 
gizliliği ve güvenliğini koruyabilmek için, bir yandan 
Boğaz’a dökülen kadim akarsuları, diğer yandan 
da göçmenlerin başlarından geçenleri yansıtan bu 
takma ismi tercih ediyoruz. Bozok M., N. Bozok 
(2019) “The Household the Street and the Labor 
Market: Masculinities and Homosocial Solidarity 
Networks of Afghan Migrant Boys in a Squatter 
Neighborhood in Istanbul”, NORMA: Nordic Journal 
for Masculinity Studies, 14(2): 96-111, doi.org/10.1080
/18902138.2018.1519241; Bozok, M., N. Bozok (2018) 
“‘Göçmen İstekleri’ Yaklaşımı Işığında Beykoz, Karasu 
Mahallesi’ndeki Refakatsiz Afgan Göçmen Çocukların 
Yaşamlarını Sürdürme Mücadeleleri”, Moment 
Dergi, 5(2): 416-40, momentjournal.org/index.php/
momentdergi/article/view/357
12- Stavrides, S. (2018) Müşterek Mekân: Müşterekler 
Olarak Şehir, çev. C. Saraçoğlu, İstanbul: Sel, s. 27.


