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GÖÇ ve DİN İLİŞKİSİNE DAİR AMPİRİK BİR İNCELEME 
Özlem GÜLTEKİN* 

 

GİRİŞ 

Gönüllü veya zorlayıcı sebeplerle bireylerin ya da toplulukların mekân değiştirmesinin karşılığı 
olan göç fenomeni, salt fiziksel bir hareketliliğin ötesinde; sosyal bilimlerin temel parametreleri 
arasında bulunan psiko-sosyal(zihinsel ve davranışsal) ve sosyo-ekonomik değişimleri neden 
veya sonuç durumu olarak ontolojisinde barındırır. Dolayısıyla göç, insanlık tarihinin en 
devingen üretim alanlarının kurucu unsurlarından birisidir. Göç bir olgu olarak, türlü unsurların 
dolayımında gerçekleşen bir tür oluş, başkalaşım, yapılanma, değişme veya farklılaşmadır. 
Sosyolojinin söz konusu fenomene yoğun ilgisi, özellikle kültür fenomenini kavramsal ve 
olgusal boyutlarda yapılandırma sürecini de kapsayan oldukça dinamik bir bilimsel süreci 
meydana getirmiştir.   

Göç, uzamsal düzeyde demografik ve ekonomik gerçeklikler üretmektedir. Bununla beraber 
göçmenin mekânlar arasında bir tür kültür bağlacı olması dolayısıyla da; göçmenleri ve 
toplulukları türlü kültürel ve psikolojik süreçlerin hem etkin hem de edilgen unsuruna 
dönüştürür. Bu durum göç veren ve onu kabul eden coğrafyanın her ikisi için de topluluklar 
düzeyinde geçerli olmakta, dolayısıyla göçerin ve göç edilen mekânın yerleşiği bireyin 
yaşamsal durumunda olgusal etkiler bırakmaktadır. Bu olgular çatışma, uyum veya etkileşim 
gibi kültür kapsamında türevlenebilir yaşamsal süreçlerdir.   

Aşağıda yer alan çalışma, sosyolojinin modern dönem göç yorumunu1 referans alarak, kültürel 
bir unsur olan din fenomeninin, Türkiye ölçeğinde geçirdiği süreçleri açığa çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Bu amaçla, dindarlığı iç göç bağlamında çeşitli sosyo kültürel ilişki ve 
süreçlerin konusu haline getiren bir dizi saha araştırmasının sonuçları incelenmiştir. Böylelikle 
din ve göç arasındaki ilişkinin Türkiye özelindeki özgün durumuna ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Din fenomeninin teolojinin dışında, bilincin rasyonel unsurları tarafından formüle edilmiş 
biçimi, kısaca aposteorik bir form kazanmış biçimi dindarlık görüntülerinde bulunmaktadır. 
Dolayısıyla incelenen çalışmalar, dindarlığa ilişkin çeşitli hipotezlere sahiptir; örneklem 
grupları dindarlık ölçekleri aracılığıyla bu hipotezlerin sınandığı deneysel ortamlara 
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1 Göçün sosyolojideki modern yorumu, küreselleşmeyi anlamlandırma çabasının bir parçası olarak sanayileşme 
ve kentleşme süreçlerini merkez olgular olarak benimsemekte; insanlık tarihindeki kentler, ülkeler ya da kıtalar 
boyutunda gerçekleşen muhtelif göç hareketleri ileyse modern toplum yapılanmasının anlamlı yorumlarını 
oluştururken ikincil düzeyde ilgilenmektedir. Zira modern göç süreçleri tarihteki göç biçimlerini arketip düzeyinde 
dahi modellemeyen, itici ve çekici faktörlerin radikal düzeyde farklılaştığı, nedenleri ve sonuçlarıyla farklı 
anlamları kapsayan süreçlerdir. 
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dönüşmüştür. Çalışmanın bütünü; kültür, zaman ve uzam açısından farklı koşullarda 
gerçekleşen saha çalışmalarının tümevarımsal analizini hedeflemektedir. 

 

İÇ GÖÇ HAREKETLERİ VE DİNİ HAYAT 

Sosyokültürel ilişki ve süreçlere bağımlı bir olgu olan dindarlığın aynı zamanda sosyal yapıları 
sosyal süreç ve ilişki formlarına nüfuz ederek yapılandırdığı kabul edilmektedir.2  Çeşitli 
toplumsal katmanlarda rastlanan dini dünya görüşü formları - şehir dindarlığı, burjuva 
dindarlığı, köylü dindarlığı vb.- mekânın bir yandan kültürel farklılaşma ve tabakalaşmayı 
etkilerken diğer yandan da dini yaşantının imkânlarını şekillendirdiğini göstermektedir. Her bir 
dindarlık durumunun dini sosyalleşmesinin araçları olan unsurlar, mekân koşulundan bağımsız 
düşünülemezler. Bu sosyalleşme araçları, belirli bir mekâna ait kültürel kodların dâhilindedir; 
dolayısıyla göç eden birey zorunlu olarak farklı kültür alanları arasında hareket etmekte, bir 
mekânın yerleşiği olan bireylerden farklı olarak yeni yaşam alanının kültür kodlarını ve ait 
olduğu kültürün değerlerini eş zamanlı olarak yaşam perspektifine dâhil etmektedir. Bu durum, 
sosyal adaptasyonu zorunlu olan bireyin dindarlık biçiminde gerçekleşecek bir değişimi ifade 
eder.  

Örneğin kırsal yaşam, yapısından ötürü kültürel bağlamda gelenekselci, sosyal bağlamda ise 
kolektif, samimi ve dayanışmacıdır. Kırsalsan kente göçen birey, kent hayatının kültürel 
yönden seküler, rasyonel, kurumsal, bürokratik ve resmi yapısını, sosyal ilişkiler yönünden de 
anonim, yasal, ikincil ilişkiler üreten temelde bireyci yapısını tanımaktadır. Bilgi ve deneyim 
alanının değiştiği bu durumda bireyin temel yaşamsal pratiklerinin değişime direnmesi oldukça 
güçtür; dini yaşamın pratikleri de göç sürecinin başında revizyona uğramaya başlayan temel 
yaşamsal pratikler arasındadır. 

Kentte dini otorite de dâhil olmak üzere her türlü otorite, rasyonel, normatif ve kurumsaldır. 
Kent bireyin usuna bireyselcilik, çoğulculuk, özgürlük, rasyonellik ve deneycilik gibi modern 
yaşam parametrelerini dâhil ederek dindarlığının biçimini değiştirmektedir. Çünkü söz konusu 
birey yeni zihinsel durumu dolayısıyla kentte yabancılaşma problemiyle karşılaşmakta, 
geleneksel dayanışma ve aidiyet bağlarını bürokratik ve işlevsel-mekanik- bağlarla 
değiştirmekte, geleneksel bilgi transferi deneyimlerini yoğun bir enformasyon ağına sahip yeni 
mekânında sorgulama, araştırma ve karşılaştırma sebebiyle terk etmektedir.  

Bu yeni durum, dinin bireydeki mahiyetinde değişime sebep olarak, kent dindarlığı ve kırsal 
dindarlığı gibi iki farklı dini yaşantı formunun yaratımıyla sonuçlanır. Kent dindarlığı; eğitimli 
ve seçkin olan üst sosyal katmanlarda görüldüğü biçimiyle ahlak, estetik ve bilgi boyutunu öne 
çıkararak kırsalın dini yaşam biçiminden  belirgin oranda farklılaşır.  

                                                           
2 Celaleddin ÇELİK, “Göç, Kentleşme ve Din”, Din Sosyolojisi El Kitabı, Niyazi Akyüz, İhsan Çapçıoğlu (drl.), 
Ankara: 2012, s.300 
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Türkiye özelinde kırdan kente türlü amaçlar ve gereksinimler dolayısıyla göç eden bireyler, 
ülkenin yeni kültür yaratımın kurucu faktörü haline gelmişlerdir. Zira hızlı kentleşmesinden 
ötürü metropol kültürünü yapılandıran bireyler göçerlerdir, dolayısıyla göç eden bireyler bir 
yandan kentlerin sosyo-ekonomik koşullarına adapte olurken bir yandan da kent kültürünün 
yapıcısı haline gelmişlerdir.  

Türkiye'de Göç ve Kentleşme Olgusunun Dini Hayatla Etkileşimine Dair Analizler 

Ülkemizde ellili yıllarda başlayan sanayileşme ve kentleşme durumu, geniş toplum 
kesimlerinin katılımıyla gelenekseli ve modernliği bileşiminde taşıyan kentlere özgü “hibrit bir 
dini kültür modeli” yaratmıştır. Kent, bireyin dini bilgi formasyonunu kitle iletişim araçları, 
medya, eğitim, sosyo-siyasal gelişmeler ve ulaşım gibi faktörlerle, dini sosyalleşme biçimini de 
bireysel ve toplumsal düzeyde sembolleri, inanışları, değer yargıları yeniden yapılandırarak 
değiştirmektedir. 
 
Yeni kentli bireyler çoklu iletişim ve etkileşim imkânlarının etkisiyle modernlik süreçlerini 
deneyimleyerek kentlileşmiş, dolayısıyla kırsala özgü gelenek, tutum ve davranış biçimlerinde, 
algı ve tutumlarında değişmeler meydana gelmiştir. Bu süreçler dinsel yaşantıya, eskiye ait bazı 
unsurların -olduğu gibi ya da değişerek- korunması, bazı unsurlarınsa kent koşullarında yeni 
var olarak yaşama katılması şeklinde etki etmiştir. Hayat tarzları çoğullaşırken, kırsalda 
oldukça etkili olan dini sembollerin tekelini kırarak geleneksel otorite ve denetim 
mekanizmalarını çözülmeye uğratmıştır.3 Dolayısıyla, dini yaşantının kırsal hayatta formunu 
koruyan geleneksel rol ve davranış kalıpları, kent hayatında yeni anlam ve bağlamlar kazanarak 
maksimum  düzeyde değişimler geçirmiştir.  
 
50li yıllarda başlayan ve 80li yıllarda sanayileşme politikalarının devamlılığı dolayısıyla 
süreklilik kazanan kitlesel göç hareketleri, günümüze kadar devam eden süreci boyunca, kentin 
demografik yapısını hızlı bir dönüşüme uğratmış, böylece kentin fiziksel kapasite ve koşullarını 
da olumsuz sonuçlar üretecek düzeyde zorlamıştır. Şehir yerlilerinin standartlaşmış yaşam 
koşullarını dahi etkileyen arz-talep dengesizliği, belirli beklentiler, amaçlar ve arayışlar 
dolayısıyla göç etmek durumunda kalan kitleleri, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak noktasında 
dahi zor durumda bırakmış, göç etme nedenleriğni geride bırakan önemli bir problem haline 
gelmiştir.4 Sonuç olarak kitleler, kırsal yaşantının korunaklı alanını terk ederek şehir 
koşullarının büyük ölçüde belirsiz ve güvensiz alanında yaşamaya başlamış, bu durumla baş 
etmek adına birkaç korunma enstrümanına derin anlamlar ve işlevler yükleyerek yaşantılarını 
güvenli, sürekli ve korunaklı kılmaya çalışmışlardır. 
Eskiden çoğunlukla geleneğin gücüyle sürdürülen dinsel hayatın da bir anlamda desteksiz 
kalması anlamına gelen bu süreci çeşitli başa çıkma yöntemleriyle yöneten bireyler, dini hayatın 

                                                           
3 Esra ASLAN, “Şehirleşme ve Din: Diyarbakır’da Kadın Dindarlığı” (Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul, 
2014), s.307 
4 Esra ASLAN, “Şehirleşme ve Din: Diyarbakır’da Kadın Dindarlığı” (Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul, 
2014) 
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kente özgü yeni balansına kavuşmasına neden olmuşlardır. Göçmenlere destek ve uyum hizmeti 
veren yeni durumla başa çıkma yöntemleri arasında kırsal yaşantının kentte yeniden kurulumu 
anlamına gelen gettolaşma ve dernekleşme sayılabilirken, dini nitelikli başa çıkma 
enstrümanları arasında ise dini gruplaşmalar- cemaatleşme-, tarikatlara yönelim, dini eğitim 
veren kurumların önem kazanması ve dinin yeni yorumları sayılabilir.  
 
Hans Frayer’e göre toplum, dini tecrübesinde ortaya çıkan değişim ve farklılaşmayı bir süre 
sonra yeni gruplar ortaya çıkararak aşmaktadır.5 Türkiye’nin iç göç profili incelendiğinde, 
göçerlerin eğitimsiz ve mesleki donanımdan yoksun kimselerden oluştuğu görülmekte, 
adaptasyonu zorunlu olan kitlelerin kentlileşirken karşılaşılan yeni durumlarla başa çıkma 
biçimi olarak protestocu ya da muhafazakâr tutumlarını bireysel ve cemaatleşme eksenli 
dışavurumuna tanık olunmaktadır. Özellikle cemaat ve tarikatların kente özgü yeni formları, 
dini başa çıkmada önemli birer kaldıraçtırlar. 
 
Diğer yandan, kente adaptasyon sürecinde yeniden formüle edilen dini hayat biçimi, 
adaptasyonun gerçekleştiği verili bir eşik durumundan sonra, bireylerde öncelikli unsur haline 
gelmektedir. Dolayısıyla, dini tutum ve motivasyonlarda gözlemlenebilir yükselmeler söz 
konusudur. Bu durum adaptasyon sürecinin öncelikli odaklarıyla ilgilidir; bireyler göç sürecinin 
başında barınma, finansal yeterlilik, yörenin yerleşik kültürünü algılama, iletişim veya güvenlik 
gibi temel yaşamsal parametrelere odaklı bir durumu tecrübe etmekte, dolayısıyla dinsel 
tutumlarını denetim altında almayı ikincil planda tutmaktadırlar. Dolayısıyla kentlileşme süreç 
boyunca, adaptasyona paralel biçimde dini hayatın yeniden önceliğini koruduğu yeni bir 
yaşamsal durumla sonuçlanmaktadır. 
 
Özetle, kent hayatında din, toplumsal işlevine bağımlı bir mahiyet ve içerik değişimi 
geçirmektedir. Türkiye özelinde gerek iç göçlerin gerekse dış ülkelere yönelen göçlerin temel 
karakteristiğinde sosyoekonomik faktörler bulunur. Göçerlerin büyük çoğunluğu kötü 
ekonomik koşullarla başa çıkma, yaşam standartlarını yükseltme, işsizlikle mücadele etme 
adına göç kararı almış kimselerdir; dolayısıyla kültürel bir unsur olarak din de, bireylerin 
entegrasyon sürecinin temel faktörü olan ekonominin nasıllığına bağımlıdır. Dinin; hayatın ve 
varoluşun anlamı, ölüm, ölüm sonrası hayat, ahiret ve ebedi kurtuluş gibi bireysel/varoluşsal 
işlevine ve kültür, sosyal dayanışma, bütünleşme, kimlik ve aidiyet sağlama gibi toplumsal 
işlevine, karşılaşılan sosyoekonomik her yeni durumla birlikte yeni anlamlar ve biçimler 
eklenmektedir. Dolayısıyla din algısı bir bütün olarak bireylerde farklı düzeyde önemli ve 
işlevlidir. 
 
Dinin kır hayatında örneklenemeyen görüntülerine popüler dindarlık, seküler din yorumu, 
radikalizm, tasavvuf ya da siyasal İslamcılık örnek verilebilir. Kırsalda tek biçimli bir görüntü 
arz eden din, modern araç ve kurumların etkisiyle kent hayatında türevlenebilen bir olguya 
                                                           
5  Hans Frayer’den aktaran Ünal YEŞİLOĞLU, “Ankara’ya Dışardan Gelenlerin Dini Ve Sosyal 
Hayatı,(Esertepe Semti Erzincan ve Erzurum’lular Örneği)”(Yayınlanmış Yüksek lisans Tezi, Ankara, 2006) 
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dönüşmüştür. Bu durum dinin de diğer kültürel değerler gibi modernitenin marjinalleştirici 
etkisine maruz kaldığını göstermektedir. Tüm fraksiyonlarıyla dinin modern biçimleri, 
modernitenin tektipleştirici, bürokratikleştirici ve anonimleştirici etkisi karşısında dini grup ve 
cemaatler biçiminde gövdelenerek, kitlelerin anlamlı sığınakları haline gelmişlerdir.6  
 
BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Dindarlık inanç, ibadet ve bu çerçevede geliştirilen bir ahlak ve davranış sistemine uygun tarzda 
hareket etmeyi ifade eden bir kavram olup, kendisini farklı şekillerde ortaya koymaktadır. 
Genel kabul dinin teorik boyutunu inançla, pratik yönünü ibadetlerle ve sosyolojik niteliğini ise 
dini cemaat ile açığa vurduğu şeklindedir.7 Genellikle ilahiyat fakültelerinde yapılmış 
dindarlık/dinsel hayat araştırmaları arasında yer alan aşağıdaki çalışmalarda örneklem 
gruplarına göç kararının alınış şekli, şehirde kalış süresi, kentlileşme düzeyi, aile yapısı, geri 
dönüş isteği, ekonomik durum ve meslek gibi değişkenleri içeren çok boyutlu dini tutum ölçeği 
uygulanmış, dinin teorik(inanç), pratik(ibadet) ve sosyal boyutları düzeyinde anlamlı ampirik 
bulgular elde edilmiştir. 
 
Ankara’ya Dışardan Gelenlerin Dini ve Sosyal Hayatı  
(Esertepe Semti Erzincan ve Erzurumlular Örneği)8 
2006 yılında seçili bir örneklem grubu üzerinde gerçekleştirilen çalışma, Ankara’ya Erzurum 
ve Erzincan’dan göçen bireylerin dini ve sosyal hayatlarında gerçekleşen dönüşümleri açığa 
çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın bulguları, yukarıda değindiğimiz dinin sosyo-kültürel 
dönüşümün etkisiyle biçimlenen yapısına rasyonel katkılarda bulunur.  
Çalışma, kentte kalış süreleriyle bağlantılı olarak göçmen dini hayatının kent hayatından 
etkilendiğini göstermektedir. Bulgular göç sürecinin ilk zamanlarını geleneksel ve dini yaşantı 
bağlamında zorlanarak geçiren bireylerin, süreç içerisinde özellikle ekonomik koşulların 
iyileşmesine paralel bir dine yönelme tutumu içerisinde olduklarını ortaya koymuştur. Bu 
durum, bireyin kente entegrasyonunun bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Zira, modern 
yaşam koşullarına nesnel düzeyde bağımlı bulunan bireyin kültür havzasında gerçekleşen 
değişimin dinsel bağlamda akılcı bir tanrı tasavvuru ile sonuçlanan karakteristik dönüşümü söz 
konusudur. Araştırmacı, dini tecrübenin özelikle pratik boyutunun, yeniden biçimlenen 
toplumsal cinsiyet, komşuluk, akrabalık, eğitimin mahiyeti, kültürlenme, iletişim, ekonomi, 
ulaşım, sosyal çevre gibi olgularla yeni anlamlar kazandığını ifade etmektedir. Araştırmacı, 
kentte akılcı bir yapıya kavuşan ve bireyselleşen fertlerin, bu gelişmeye paralel olarak 
ibadetlere katılım oranlarının azaldığı sonucuna ulaşmıştır. 

                                                           
6 Celaleddin ÇELİK, “Göç, Kentleşme ve Din”, Din Sosyolojisi El Kitabı, Niyazi Akyüz, İhsan Çapçıoğlu 
(drl.), Ankara: 2012, s.304 
7 Erol Erkan, “Suriyeli Göçmenler ve Dini Hayat: Uyum, Karşılaşma, Benzeşme Gaziantep Örneği”, Din 
Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 16, Sayı 8, S.56 
8 Ünal YEŞİLOĞLU, “Ankara’ya Dışardan Gelenlerin Dini Ve Sosyal Hayatı,(Esertepe Semti Erzincan ve 
Erzurumlular Örneği)”(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006) 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Antalya il merkezine göç edenlerin Dini ve 
Sosyal Hayatı9 
2011 yılında 137 kişilik seçili bir örneklem grubu üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda 
ulaşılan bulgular aşağıdaki gibidir:  
Araştırmada sosyoekonominin temel göç itkisi olduğu belirlenmiştir. Deneklerin bir kısmının 
dini tutumlarındaki çeşitli örfi ve adetsel uygulamalarının göçle beraber değişiminden şikâyetçi 
olmaları, kent yaşantısının dini yaşantıyı bireyleri memnun etmeyen bir dönüşüme uğrattığının 
göstergesidir. Bu çalışmanın göçmenleri, şahsi ibadetlerinde büyük bir dönüşümün söz konusu 
olmadığını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla göçmenler kente entegrasyonunu büyük ölçüde 
tamamlamış kabul edilebilirler. Batı Anadolu ve Doğu/Güneydoğu Anadolu arasında 
gerçekleşen kültürel karşılaşmayı konu edinen araştırmacı, din ve dil ortaklığının göç sürecini 
dinsel entegrasyon bağlamında da kolaylaştırdığını ifade etmektedir. 
 
İç Göç Hareketlerinin Mekânsal Çekim Noktalarından Biri Olan İstanbul Esenyurt 
Bölgesinde Göçmenlerin Dini ve Sosyal Hayatı10 
2013 yılında gerçekleştirilen bu çalışma, geleneksel toplum yapısından modern toplum yapısına 
geçiş süreci yaşayan Türkiye gibi toplumlarda dindarlıkta artış görülebileceği şeklindeki 
yaklaşımı doğrular niteliktedir. Zira göçle birlikte din olgusunun kültürel katmanlarının azaldığı,  
dini kaynaklarda açıkça belirtilen salt inanç ve uygulamalara yönelmede bir artışın meydana geldiği 
tespit edilmiştir. Çalışma; bireyselleşme, çoğulculuk ve modern kent kültürü etkisiyle 
yaygınlaşan sekülerleşmenin, dini yaşantı nezdinde, popüler halk dindarlığının temel/popüler 
inanç ve uygulamalarını zayıflattığı sonucuna ulaşmıştır. Araştırmacı kırdan kente taşınan bu 
uygulamaların, kent hayatının özellikle yoğun iş temposuna özel zaman ve imkân yaratımıyla 
direnen bireylerin dinsel hayatlarında zayıflayarak kendisini koruduğunu ifade etmektedir. 
Çalışma, dini enformasyonun elde ediliş biçimlerinde kent yaşamına geçişle beraber bir tür 
çeşitlenme gerçekleştiğini ifade ederken, daha formel hale gelen bu bilgilerin dinsel algıyı 
bid’ad ve hurafe gibi kırsal dini uygulamalardan arındırarak teorik ve pratik bağlamda daha 
steril hale getirdiğini ortaya koymuştur.  
 
Iğdır İli Sınırları İçerisinde Gerçekleşen İç Göç Hareketlerinin ve Gecekondulaşmanın 
Dindarlık ve Dini Hayata Etkisi11 
Farklı yaş ve cinsiyet gurupları üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmanın bulguları, göçerlerin büyük 
çoğunluğunun ekonomik sebeplerin göçe zorlayan etkisine maruz kaldıklarını ortaya koymuştur. 
Belirli bir il sınırı dahilinde gerçekleşmiş göç süreçlerini inceleyen çalışma, göçerlerin dini 
geleneksel reflekslerini koruduklarını ortaya çıkarmıştır. Araştırmacı, geleneksel dinsel tutumlarını 
korumaya devam eden göçerlerin bu durumunu, kent yaşamı içine doğmayıp kentle sonradan 

                                                           
9 Servet Örnek, Göç ve Din (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2011) 
10 Gökhan BOLAT, “Türkiye'de İç Göç ve Din (İstanbul/Esenyurt/Kıraç Beldesi Örnegi)”, (Yayınlanmış 
Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2013) 
11 Hasan KOCAR, “Iğdır İl’inde İç Göç ve Gecekondulaşmanın Dindarlık Ve Dini Hayata Tesiri”, 
(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Iğdır, 2013) 
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tanışmalarına bağlamaktadır. Geleneksel/kırsal toplumların başat kurumları arasında bulunan 
ailenin, dinsel bilgi kaynağı olarak da anlamlı bulunduğu bilinmektedir. Araştırma sonuçları göçün 
sonuçlarından biri olarak ailenin dini referans olma durumunun aşınmaya uğradığını göstermiştir. 
Rijit kültürel karşılaşmaları deneyimlemeyen  göçerler beklenildiği üzere, modernitenin akılcı 
pratiklerine karşı dini durumlarını korumuş, inanç boyutunda akıl yürütmeleri sağlıklı 
bulmamışlardır. Seküler yaşamın bir göstergesi olarak politik katılımı da değerlendiren araştırmacı, 
kendisini inançlarıyla tanımlayan bireylerin siyasi tercihlerinde dini referans edinmeme durumunu 
sekülerleşme göstergesi olarak kabul etmiştir.  Son olarak, geleneksel hale gelmiş dini sembollere 
karşı –tesettür gibi-  göçerlerinlerin daha korumacı/tutucu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Elazığ’a Yerleşen Tunceli Göçmenlerinin Geleneksel Alevilik İnanç ve Uygulamalarındaki 
Değişimlerin İncelenmesi12 
Atalar kültü uygulamalarını büyük ölçüde içeren Aleviliğin din algısını göç değişkeni ekseninde 
verili bir örneklem düzeyinde inceleyen çalışma, arkaik biçimleri eski Türk inanışlarına kadar geri 
götürülebilecek inanç ve uygulamaların göçmen dindarlığında nedenselliğini kaybederek 
kalıplaşmış bir şekilde varlığını sürdürdüğünü ortaya çıkarmıştır.  
 
 
Diyarbakır’ın kırsalından kente göç eden kadın göçerler bağlamında kadının dinsel 
dönüşümünün incelenmesi13 
Göç olgusunu kadın bağlamında ele almaya çalışan bu çalışma, göç sürecinin olumsuz 
sonuçlarıyla en fazla yüzleşen toplumsal cinsiyetin kadınlar oluşunu vurgulamakla göç ve 
toplumsal cinsiyet ilişkisine ilişkin anlamlı veriler ortaya koymaktadır.  Çalışma sonucunda göç 
eden kadınların dindarlık düzeyinde nisbi bir artışın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle 
belirli bir cemaate devam eden ve ekonomik durumu diğerlerine nazaran daha iyi olan 
kadınların dindarlığın sosyal boyutunda diğerlerine göre daha dindar olduğu tespit edilmiştir. 
Ve yine orta yaş ve üstü göçmen kadınların modern anlayış ve uygulamalara daha mesafeli 
davranırken daha genç olanlarınsa bu tür inanç ve uygulamalara karşı daha olumlu bir tavır 
sergilediği saptanmıştır. Son olarak göç sonrasında politize olan ve seküler söylemlere sahip 
oluşumlara katılan kadınların din algılarında ciddi kırılmaların yaşandığı belirtilmiştir. 
 
Diyarbakır’da Kadın Dindarlığı Ölçeğinde Şehirleşme ve Din İlişkisinin İncelenmesi14 
 
Zorunlu göç ve devamında gelen yoğun ve ani kentlileşme sürecinin beraberinde getirdiği 
unsurların, kadınların dinsel hayatlarına yansıma biçimlerini ortaya koymayı amaçlayan 
çalışma, Diyarbakır’da, kadınların şehirde hala kendini koruyan geleneksel damar ve ona bağlı 
                                                           
12 Sümeyye GÜLBAYKÜÇÜK, “Elazığ Fevziçakmak, Esentepe Ve Yıldızbağları Mahallelerinde Oturan 
Tunceli Göçmeni Alevilerde Halk İnanışları Ve Bunlara Bağlı Uygulamalardaki Değişimler” (Yayınlanmış 
Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2012)   
13 Abdusamet Kaya, “Göç Bağlamında Kadının Dinsel Dönüşümü (Diyarbakır Örneği)” (Yayınlanmış Yüksek 
Lisans Tezi, Diyarbakır, 2007) 
14 Esra Aslan, “Şehirleşme ve Din: Diyarbakır’da Kadın Dindarlığı” (Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul, 
2014) 
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dinselliklerin temsilcileri oldukları sonucuna varmıştır. Araştırmacı, kadınların gelenekseli 
korurken ona bağlı dinselliğin değiştirici öznesi oldukları kanısındadır. Bu durumun koşullarını 
yaratan şeyin halk dindarlığının esnek yapısı ve değişimi kolaylaştırıcı durumu olduğunu 
düşünmektedir. Araştırmacı, şehir hayatında aktif kültürlenme dolayısıyla dini enformasyon 
biçiminin değiştiği sonucuna ulaşmıştır. Bu doğrultuda da,göçerlerin toplumsal rol ve 
statülerinde özerkleşmiş yeni biçimler üreten değişimlerin yaşandığını belirtirken,  formel ve 
enformel öğrenme kurumlarının sosyal değişimdeki etkisini vurgular. Son olarak, kırsal ve 
geleneksel bağların kopmasının dini alana da yansıyan etkilerinin bulunduğunu belirten 
araştırmacı, çoğunlukla geleneğin gücüyle sürdürülen dinsel hayatın söz konusu yeni durumda 
bir anlamda desteksiz kalarak yeni şekillere büründüğünü ifade etmektedir. 
 
 

SONUÇ 
 
Çalışmamızda, göç olgusunun kuramsal-teorik çerçevesi, tanımlama ve değişkenleri belirleme 
düzeyinde ortaya konulmuş, Türkiye özelinde iç göç hareketlerini belirleyen ve etkileyen 
faktörler ifade edilmiş, ardından ortaya konulan teorik çerçeveyi referans alan bir dizi saha 
çalışmasının bulguları değerlendirilmiştir.  
 
Araştırma sonucunda, saha çalışmalarının göç nezdinde ortaya konulan teorik çerçeveyi 
doğrulayan bulgular ürettiği anlaşılmıştır.  Göç ve din ilişkisinin farklı zamansal ve uzamsal 
koşullarda gerçekleşen çalışmalarda ortaya çıkan görüntüsünün,  farklı demografik niteliklere 
sahip kitlelerin benzer itme-çekme faktörlerinden etkilenmesi dolayısıyla benzer olduğu 
gözlemlenmektedir.  
 
Sosyo-ekonomik sebeplerin birincil göç itkisi olduğu görülmekte, birey dindarlığının göçün 
edilgen bir unsuru haline geldiği anlaşılmaktadır. Göç, bireyin hayatında dindarlığını 
şekillendirecek çevresel faktörler yaratmakta ve bunları yönetmektedir. 
 
Özellikle, bireylerin öz yaşantısında kentlileşme sürecini başlatan göç olgusunun karşısında 
din,  değişime karşı direnebilmenin bir enstrümanı olarak kullanılmış, ancak olgunun kendisi 
de değişim denen gerçeğin etkisinden kurtulamamıştır. 
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