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17.-18. YOzyllda 

KUZEY SURiYE'NiN G6<;EBE A~iRETLERi 

ORNEGiNOE OSMANLI SOSYAL oisiPLiN 
<;ABALARI 

1. Suriye'de A~iret idaresinin Kurumlan 
Emirlik (Beylik) 

Merkezi yonetirnin Suriyenin uzak ';01 ve 

daglik bolgelerinde ororiresini giivence alrma 

almak yolunda srkca basvurdugu strateji 

buralarda bulunan etkin kabile reislerini 

onure ederek tarurnak ve resmi yiikiimliiliik 

altma almak oluyordu. Daha ortacagda, 

Beyrur'un daghk kesiminin ya da Arabistan'a 

giden Hac Yolu'nun guvenligini saglamak 

icin bazi Diirzi ve bedevi reisleri resmen 

gorevlendirilmi~ ve kendilerine askeri rurbe 

olan " emir" (komutan) iinvam verilmisri, 

Bu durum onlann oteki kabile!er karsisinda 

konumunu guclu hale gedrmi~ti. Ozellikle 

''Arap erniri', Memluk Sultanlan adma 

Suriye Colu'nde biiyiik bir asirer bolgesinin 

idaresinden sorumluydu ve baghhgmdan 

onini Kahire yonerimi onu para ve degerli 

esyalar vererek odullendirmisti I. 

1516 ferhinden sonra, OsmanhlarSuriye'ye 

ait bolgelerin impararorluga entegrasyonu ve 

hukumet belgelerinde sikca dile getirildigi 

gibi, asiret eskiyacrligim onlernek amaciyla 

kabile reislerini onure errne veodullendirrneyi 

iceren bu prensibi devralipdevarn etrirdiler, 

Devletin onernli sorunlanru iceren arsivlere 

gore.ornegin Osmanlieyalet yoncrimi 16.yy'da, 

daha sonra (1558) isyanci Beyazrd'e karst 

da kullamlan, hatra imparatorluk tarihcisi 

Mustafa Ali'nin (0: 1600) yazismalanna bile 

konu olan, en giit;lii bedevi beyliginden Ebu

R1~ ailesiyle olan iliskileriyle hayli ugra~ml~tl. 

17. yy'dan itibaren, Ebu- R1~ yerine, onun 

gibi yine Arap Mevali- Konfederasyonu'na 

bagh olan Hamdiil Abbas ailesi getirildi. Bu 

degi~im, t;ol beyligini siki merkezi denetim 

alrma alma anlarruna ge!iyordu. Hamdiil 

Abbas'a, Bedevileri kontrol alnnda turmarun 

yarusira, Bagdat yolu iizerinde bulunan Ane 

ve Rahbe gibi iki onemli ';01noktasirun valiligi 

gorevi verilmisri 2. 

Yeni.;agmbaslannda, Osmanli ekonomisinin 

moneterize edilmesiyle beylik kururnunda, 

sosyal disiplin acrsmdan onernli degisimler 

yasandi. Bir yandan arran askeri harcamalar 

ve enflasyon, diger yandan teknik olarak 

zarnaru ge.;mi~ olan vilayet- siivari birlikleri, 

16. yy'm sonlanndan itibaren idarenin askeri 

hizrnetten vergi hizmetine get;i~ yapmasma 

yolacn 3. 

Gecrniste koy ve cifrlikler i ordunun 

suvarilerine nrnar olarak verilen alanlar yaygm 

bir bicirnde yere! iisr suuf mensuplanna 

ilrizam olarak verilmeye baslandi. Asirer 

alanlan yere! emirlere verildi. Bu yolla onlar, 

ge!irleri arrrnasma ve politik otonomiye 

sahip olmalanna ragmen merkezi yonerimin 

ravirlarma ve gene! ekonomik ge!i~meye 

bagrmlihale ge!mi~ oldular. Ve sahip olduklan 

birnebun, payiza 2004an 
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konumu rakiplerine kapnrmamak icin yancilik 

mukavelelerinin ~eriya mahkemelerince 

tasdikine, kredi vericilere, alr yarlCI ve vergi 

verenlere muhtac oldular. 
ISSS'de Osmanhlar Sam Vilayeri'nde 

yogun bir cezalandrrma seferberligine giri~tiler 

vebolgedeki tiim asirer reislerini Isranbula esir 

goturdiiler, yerlerine kendilerine sadik olan 

yenilcrini ge"irdiler. Bu durum, bazt buyuk 

yancI ve vergi roplayicilarm palazlanmaslOa 

yola.,:tl. Ornegin, Beka Ovasr'nda bulunan, 

hem de Sii mezhebine mensup olan Emir 

Hanedanhgina mensup Hartfuslar bu yolla, 

Homs Sancak Beyligi tinvaruna sahip oldular. 

Merkezi yonetim, Durzi olan Min ailesini 

Safad ve Beyrut Sancak Beyligine aradi ve 

bununla onu, hereredoks olan daghk kryi 
seridinde devletin resmi gorevlisi yaptl 4 • 

Bolgenin mediteran ipek ticaretinin 

geli~mesiyle bu yeni vergi emirleri, 17.yy'da 

Suriye krrsallOda kendini yonetmenin onemli 

kurumu olan Bedevi Emirligi'nin yerine 

ge"mi~ oldular. Ma'nlar Beyrut'un Slmrlanm 

a~an ~ekilde, hatta bir ara italya ile ticari 

ili~kiler geli~rirebilecekduruma gelmi~ oldular. 

Bundan dolaYIdOl onlar, bugiin Lubnan okul 

kitaplarlOda ulusal bagtmslZhglO kuruculan 

Dlarakadlandmhyorlar. Ancak bu bah~ a.,:lSl, 

Minlann imparatorluk yonerimine baghhgtm 

ve imparatorlugun onlan mali pkarlan ve 

brsalda .,:etelerle mucadele i.,:in kullandlgl 

ger.,:egini gozardl etmektedir S. Nitckim 

Osmanhlar, 1662'de, ornegin bir Ma'n 

emirini gizlice oldurtmii~ ve onun karde~i 

Ahmed Mana Durzi'nin vergi ilrizarruOldiger 

buyuk vergi toplaylcuanndan almasma izin 

vermi~lerdi 6. 

Ancak, Osmanh'ya vergi bor.,:lannl 

odemeyen Tripoli Vilayeti'nin .sii Hamade 

Emiri'ne kar~1 giri~i1en cezalandmna eylemini 

sabote ettigi i.,:in, beylik unvam onun da 

elinden almlr vekar~ltlarma verilir.Bu ytllarda, 

Durzi ve .siilerin yarusrra, bolgedeki kii.,:iik 

caph Alevi ve Kurt asiret emirlerine kar'l 

da, Balkanlarda biiyuk masraflara yola.,:an 

savaslardan dolavi, cezalandlrma seferleri 

sikca gerekli gOriiliir7• Pek .,:ok emir bir yandan 

kendi basina buyruk asirerlerini yonetme, 

diger yandan devlerin arran taleplerini 

karsilama konusunda zorlamyordu. <Jzellilde 

~iiler srkca yancilik anlasmalarinm geregini 

yerine getirmiyor ya da baska bolgelere 

go.,:ediyorlardl. 

Halep Kurt Voyvodahgl 
Kendini yonetmenin onernli kurumu olan 

ve Halep'in kuzeybatismda bulunan Kills 

Voyvodaligi oldukca az incelenmis bir konu, 

Osmanli saray belgelerinde uzun sure, • 

Kurt Livasi" (Liva-i Ekrad) olarak adi ge"en 

Kilis Voyvodallgl'mn ozellikle 18.yy'da, 

Suriye Anadolu smlr bolgesinin butiin Kun 

~iretlerini kontrol i~evi gordiigu anla~lliyor. 

Balkanlarda Tiirk olmayan beyliklere verilen 

bir adlandlrma olarak Voyvodahk, Kilis'te 

ozellikleVaiiailesiMara~hRe~wanzadelerden 

birine veriliyor. Slav meslekta~lan gibi, onlar 

da gUvenlik, diizen ve vergi toplamanlO 

yaOlslra, imparatorlugun her yanlOda 

kullamlabilecek ozel Kurt Siivari Alaylanru 

olu~turmaktan da sorumluydular. 

Lubnan Beyliklerigibi, Kilis Voyvoda1Igtda 

once1iklekendi bolgesindeki halkr kapslyordu. 

Kiirt a~iretlerinin konar-go.,:erliginin bir 

sonucu olarak, onlann bulunup tespit edilmesi 

ve vergi kayrtlanmn yapllmasl Kilis idari 

yazl~malannm ana konusunu olu~turuyordu. 

Guniimiizde oldugu gibi, Osmanh doneminde 

de, Kurt Dagt yerlileri ekonomik nedenlerden 

Halepe go.,:ediyordu.Bu da, bolgede kalanlann 
kollektif vergi yiikiiniin agtrla~masma ya da, 

karma~lk yeni diizenlemelerin yapllmasma 

yola"abiliyordu 8. Bi.,:imsel olarak Voyvoda1Iga 

bagii olan ama bolgede nadiren bulunan Kun 

asirerlerinin, ornegin azilh Kihclar gibi, vergi 

hesabi da Voyvodaliga yUklendigi anlasiliyor, 

Sexlr ve Ok.,:u- Izzedinliler de kornsu 

Marasta, kervanlan soyuyor ve Adanidaki 

Turkmen ceteleriyle birlik olusturuyordu. 

Bu da, bolge Ordu gii.,:lerinin sikca Kilise 

karsi cezalandirrna seferlerine girismesine 

yolacryordu9. 

Diger tarafta, lS.yy'da, Kurt asiretlerinin 

asm vergilendirme ve cezalandirrnaya kar~l 

saray yonerimince korunmasina yonelik 

olarak yeterince orriekler de bulunuyor. 

Harta musliiman olmadiklan icin ~agtlanan 

Yezidi Kiirtlerine bile sabit ve yasal olarak 

asilmarnasr gereken vergiler konmusru 10. 

Herseyde n once, Voyvodahk dogudaki 

savaslar oncesinde sikca ilan edilen seferberlik 

yoluyla, impararorlugun politikasrna dahil 

ediliyordu: Rhoads Murphey'in belirttigi gibi, 

iizelliklehara.,: toplayan gruplar ge.,:i~li stratejik 

bolgelerde sav~ malzemesinin yiikIenmesinde 

ve Sultan Ordusunun gereksinimlerinin 

kar~rlanmaslOda biiyiik kazan"lar saghyor. 

Frrat'm en onernli Birecik LimamOl kullanan 

Kilis'in deve ve e~ek ta~lmaclhgl yapanlar 

orneginde goriildiigu gibi ll. 

Bu tur sava~ hazrrlrklan nedeniyle 

yonetim bolgede asi ~iretlere kaql dOl slk.,:a 

kampanyalar ba~latlyordu. Ornegin 1734'de 

gemi t~lmaclhgtndan sorumlu olan Saidinm 

pa~asl once Kurt Dagl'Oln Serkanh a~iretine 

kar~l sefere pkml~tl 12. 

Sonu.,: olarak, Kiirt Voyvodahg11110 

devlete slkrca entegrasyonu, prensip olarak, 

a~iretlerin kontrol altlOda tutularak disiplin 

altlna almmasl yolundaki yogun .,:abalann bir 

sonucu oldugu tespitini yapmak gerekiyor. 

2. Osmanh iskan Siyaseti 
Biirokratik- idari reformun yamslra, kIrsal 

alanlarda hakimiyetin peki~tirilmesi de ilk 

modernlesrirrne hamlesinin remel ogeleri 

arasmda sayilmalrdir, 

Prusya gibi oldukca az geli~mi~ bir oncii 

cepheye sahip olan Osmanlilarda, 18.yy'da 

ozellikle Barr Asya yakasmdaki bclirgin 

gocebe yaplsl nedeniyle, iskan polirikasi 

onemli bir boyur kazandi, Turk sosyal tarihcisi 

Cengiz Orhonlu, Osmanh iskan defterlerini 

ternel alarak, ozellikle de 1691 -1696 yillan 

arasma tekabiil eden emperyal bir asirer iskan 

politikasuu tarif ediyor. Balkanlardaki aglr 

savas yenilgisi ve bunun sonucu olarak ortaya 

cikan vergi aciklan ve Anadoluya yonelrnis 

bulunan go.,:men akmlan, Asya yakaslOdaki 

eyaletlerin ekonomik geli~mesini yonetimin 
en oncelikli sorunu haline getirdi 13. Yerlesik 

hayata ge~i~i goze alan ve ticaret yollanmn 

giivenligini iistlenen yada yeni arazileri tanrna 

a.,:an go.,:ebelere saglanan vergi kolayhklan, 

aym zamanda disiplini saglamaya yonelik 

"abalar olarak goriilmelidir. 

iskana tabi tutma sa.dece yeni koylii 

ye[i~[irmeye yonelik olmaytp, aym zamanda 

biiyiik a~iret federasyonlanm par.,:alayarak 

kontrol altlOda tutma ve onlarm yerle~ik 

koyler ve Iarsal alanlardaki halk iizerindeki 

basblanOi azaltma amaClOa yonelikti. Bu 

politka 1699 ban~lyla da son bulmaml~, 

18.yy'm pek.,:oksa~ vemahkeme belgelerinde 

ifadesini bulmu~ ve ku~kusuz Osmanh Eyalet 

idaresinin tiim yaklO .,:agtnilkdoneminin en 

onemli adrrnI olarakgoriilmelidir 14, Er:;::urum, 

Sivas ve Diyarbaklr'l dOl i.,:ine alan Osmanh 

iskan siyaseti kuzey Suriye'de ozel bir oneme 

sahipri. Yonetim kuzeyin daghk hYllarmda, 

go.,:ebeleri yerle~tirmeyi ama.,:hyordu. Bunu, 

uygun olan otlaklann daha iyi kullaOilmasl, 

yerel beyliklerin niifUsunu slmrlamak i.,:in de 

yaplyordu I'.Bu durum, konar- go.,:erlerin 

yiikumliiliik ve haklan konusunda eyalet 

ba~kentlerinde~eriye mahkemeleri tarafindan 

hirnchCm, payizd 200-1an 
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t1i%(~' 1M tnt ·xkfT' piKa?' ¥,"t' &tNntb '''''~%t -""'-ttt""{n r f V'%iiee'" ,.23 ',mitt' " he. H t. 
karar verilen ihtilaflara yolacri. Ornegin 

Sahtada yerlesik ya~ama gee;:en Turkrnenler 

1732'de asiret aidiyetlerini neden giistererek 

yere! Alevi vergi roplavicrlar m a oderne 

yapmafl rederrnislerdi 16. Yeni asiretlerin 

zoraki olarak yerlestirilmeleri polirikas: 

Tr ipol i'de iinemli orand a vergi ae;:lglna 

yolacrrusn 17 • Buna karsin, Maronit Khazinler 

ve Reswan Kiirtleri ve baskalari kendi 

girisirnleriyle toprak talebinde bulunmus 

ve boylece giiniillii olarak devletin kirsalda 

istikrarma karkida bulunrnuslardir. Arap, 

Tiirkmen, <;:ingene, Cerkez ve diger Osrnanh 

halk gruplanmn devlet eliyle Ban Suriye 

toplumuna enregrasyonu 18. ve 19.yy'da, tarih 

arasnrmalarma yansmlamayacak biiyiik bir 

boyura ulasn. Bu polirikarun yarattl~ sorunlar 

ve celiskiler en iyi bicimde Lekwan Kiirtleri 

iirneginde giiziiniine serilebilir. 

Lekwan Kiirtleri 1749'larda bliylik 

e;:iftliklerde giinllike;:li olarak e;:ah~ma olanagl 

bulmu~ ve bunu takiben, ba~ta Tripoli olmak 

iizere yerle~ik hale gelmi~tir. Bu iirnekre 

giirlildiigli gibi, iskan politikasmm ana 

amae;:lan gere;:ekle~ririlmi~, yani giie;:ebe bir a~iret 

federasyonu pare;:a1anarak liyeleri koyliiliige 

gee;:i~ yapml~tlr. Merkezi idare bunlarm 

gee;:mi~teki kollektif vergi mlikelleliyetinin 

kalditilmasmi hazmetmemi~ olacak ki 

Lekwanlarm, yasalarm oteden beri ongordiigii 

bie;:imde vergiye tabi tutulmasmda Israr 

etmi~tir 13 • Kuzey Suriye'nin Rakka Vilayeti, 

Osmanh'mn iskan siyasetinde anahtar bir rol 

oynaml~nr. Anadolu Platosu ile bliylik Arap 

<;:iilli arasmda bulunan Rakka her yil peke;:ok 

goc;:ebe toplulugun gidip gelmesine sahne 

olamsma ragmen, seyrek bir niifus yaplsma 

sahipti. 

Rakka'ya yerle~rirme ekonomik ve politik 

nedenlerin yamSlta, daha e;:ok Anadolu'daki 

asi giie;:ebeleri ve benzer gruplara kar~1 bir 

cezalandrrma olarak vapihyor, Pek cok saray 

ve mahkeme kayirlarinda, bu yillarda, yerlesik 

halka karst yapuklan " eskiyalik" ran oturu, 

Kurt ve Tiirkrnen gruplanmn Rakka'ya 

siirgiiniine iliskin bilgiler yer alrnakradir, 

Rakka Osmanh'mn bir nevi Sibiryasi olarak 

anlasilmahdir, 

lOsmanl1 lmparatorluqu'nun Merkezi bir 
A~iret idaresi var mlydl? 
Gend mali kriz ve savasm yaratngl 

yikimlar Bab-i Ali'yi 17.yy sonlanndan iti

baren, impararorlugun Asya yakasmdaki 

goc;:ebe asiretleri kayir ve kontrol alnna 

alma, yeri gddikc;:e cezalandirrna giri~imi 

baslarn. iskan politikasi kavrammm yete

rince karsilayarnadigr bu siirecte, tarih 

yazimmm yeterince kapsamadrgi, devletin 

turn karrnanlaruu kapsayan sosyo-idari 

bagla~lklann ortaya C;:lkrlgl tez olarak ileri 

siiriiyoruz. t'! 

Daha once bahsettigimiz Rqwan 11 
Klirtlerini de alacak olursak: Osmanh'run mali .':1 

belgderine gore, vergi yasalan balammdan..;;' 

Re~wanlar Mara~'m do~undabulunan HIm-."· 
IMansur (Adlyaman) Kazasl'mn kollektifbir )~ 
iltizarnIm olu~turuyordu. Ama gerc;:ekte 

.~

iSlt.;~J 
Re~wan Konfederasyonu'nun bazl kollan, tiln1;~ 

Anadolu'ya,Karadeniz'in Kastamonu'sundan;~ 
iran slnmndaki Erzurum'a ve giineyd,i'j 

Mardin'e kadar dagIlml~ bulunuyorlardI 19.!:l 
Kimi Re~wan Kollan daha onceleri, Halep'~t 
idari bdgderine gore, hem eyalet makamlanJ~ 
hem de Arap <;:01 emirleri ile iyi gee;:indik!.eni[j 

ic;:in, Rakka'da yerle~ik hale gelmi~ler 20. Bom'i)$ 
diger Rqwan gruplannm izlerine Tripoli '. 

mahkemelrinin kayltlannda rasthyorui: 

Buna gore, onlar 1741'lerde hliklimer' 

onafl ile iskana tabi tutulmu~ ve yerli h 

kan~ml~lar 21. 

Re~wanlara ili~kin olarak bu i1gint veg' 

capli goe;:, disiplin alnna alma ve uyum daha 

Ban Asya arasnrmaciligrmn hie bir disiplini 

tarafmdan ele almmarmsn r. Reswanlara 

iliskin kaynaklann cok degi~ik arsivler ve 

dillerde dagiruk bir bicimde omasi konuyu 

onemsiz kilnus olabilir. 

Reswa nlar ve benzeri biilgeleriistii 

goc;:ebe asiret konfederasyonlan lizerine 

gene! bilgilere 17. ve 18. yy'da giderek 

rnerkezilesen dini vakiflar yonetimi sahip 

bulunuyordu. Kutsal yerler (Mekke, Medine) 

icin para toplayan, kisrnen Osmanli oncesi 

donernden kalma bu vakiflar, daha cok 

Osmanli prensesleri tarafmdan kurulrnustu. 

Onlar sahip bulunduklan arazilerden ve 

gocebe asirerlerden gelir elde etrne yerkisine 

sahip bulunuyordu 22 • Reswanlar, Kilis 

Voyvodahgl ve Halep'in yeni nTlirkmenleri 

bu vakif asirerleri arasmda saydlyordu. 

Onlann plhk vergileri devletin kasaslna 

degil, dogrudan Uskiidarda ~atafath cami 

komplekslerine sahip olan ve 1583'de olen 

sultan anasl Atik Valide Sultan'a gidiyordu. 

Ve bu camiler sekular vergilendirmeden 

muaf tutulduklan ic;:in, elde edilen gelirleri il 

idarelerinin kafltlanna gec;:miyordu. Oldukc;:a 

etkinlikleri bulunan harem kadmlanmn 

iizd i~lerine ve vakIflanna bakan, saraym 

. Hadlm Ba~1 Zenci; a~iret vakIflanndan 

da sorumluydu. Jane Hathaway'm yapngl 

ara~urmalarm giisterdigi gibi, Harem Ba~1 

Zenci 17.yy'm sonlan ve 18.yy'da Osmanh 

Devleri'nde etkin bir figiir haline gelrnisrir 

23 • Onun basinda bulundugu ve Bab-i Ali 

hiikiimetinden ayn oldukca otonorn bir biiro 

olusturulmustu, 

n idarelerinin arsivleri her biri tek tek 

asirer gruplanrun tarihine iliskin kismi bilgiler 

icerirken, simdiye dek az incelenrnis bulunan 

bu yakin gecmisin merkezilesririlmis Vakif 

idaresi'nin (buglinkii adiyla Vakitlar Gene! 

Miidiirlligii- Ankara) arsivleri bolgeleriistii 

biiyiik konfederasyonlar hakkmda bilgileri 

icermektedir, Bir kac ornek: 1706 ve 170Tde, 

Tripoli Divaru'ndan heniiz yerlesik hale 

geririlen Yeni il Turkmenlerinden vakif 

girdilerinin gonderilmesi istenir. Yeni ile 

iliskin esas iskan karnpanyasi sadece Tripoli 

iii ile sirurh olmayip, Erzurum, Kars, Sivas, 

Malatya, Rakka ve harra irnpararorlugun 

Avrupa yakasmda bulunan Rume!i'yi de 

kapslyordu 24 • 175 l'de Yeni il'in Voyvodasma 

(Sivas) adl gee;:en Yeni il yerle~im koyii 

Akc;:akale'nin (Rakka) Re~wan Kiirtlerince 

(Mara~) tal an edildiginin bildirilmesi daha 

karma~lk bir durum te~kil ediyordu. Her iki 

Konfederasyonun vergilendirme bakImmdan, 

Uskiidar'da bulunan dini vakIfa tabi olmalan 

i~in ironik Yanma i~aret ediyor 2\ 
Not: Almanca'dan tiirkc;:eye c;:evirisini 

okudugunuz bu yaZI "Periplus" (2003) 

Dergisi'nin 13.saYIsmdan bsaltdarak 

ahnml~tlr. 
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Kurt ve Turk go~menlerin 

go~u alqrlarna blclrnleri 

Giri~ 

Almanlarm go<;: alglSl iizerine konusul

dugunda hep Almanlarda go<;:iin dongusel 

bir surec alglSI oldugu dile getirilir. Bu 

durum "bir yerden go<;:e baslarrussamz, 

rekrar oraya donmeniz gerekir" seklinde 

aciklanabilir, Bundan doiavi, 1960h yillarda 

getirdikleri iscilerin bir giin geldikleri yere 

donecekleri algllamasl i<;:indeydiler arna 

oyle olmadi. <;:iinkii tarih boyunca bir iki 

-ornegin Hititler- ornek disinda go<;:ler 

hep banya dogru olmusrur, Batlya dogru 

olan go<;:, belirli durumlar dismda asia tersi 

yonde geli~memi~tir.Cok bilindik iki ornek 

verilebilir. israil'in kurulmasmdan sonra, 

biiyiik tesviklerle Yahudilerin vatanlarrna 

donmeleri ve Saddam devrildikten sonra 

belirli Kiirtlerin Kiirdistan'a doniisu goze 

<;:arpan orneklerdir, 

Arm bicirnde A1manlann gelen gi:i<;:menleri 

algllama bicimleri de belliydi. Ylgullar halinde 

ger<;:ekle~engo<;:ler sonunda soylenen"biz i~giicii 

bekliyorduk, insanlar geldi" ~eklindeki soz 

Almanlann algilama bi<;:imini ozeclemektedir. 

Bir baska belirtilen konular 

"somiirge ge<;:mi{ ile ilgilidir. Sii 

getirilen konulardan biri, A 

diger Avrupa devlecleri gibi bi 

somiirge ge<;:mi~inin olmadl~ ve Ai 

Yabancuarla yogun karsilasmasi 

sonralardameydana<;:lkmasldIr. Buge 

Almanyayi diger Avrupa ulkelerindei 

Fransa, ingiltere vb iilkelerden aym 

Bu ge<;: ramsma ulke icindeki ya!: 

beraber yasadiklanAlmanlardan gO! 

fazla negatif geribildirim aldikiarn 

olarakgosrerilrnekredir, Somiirge ge<;: 

iilkelere bakildigmda ise durumun b 

gibi net olmadIgl anlasilmakradir, 

Fransa'ya Cezayir'den gelen kideler, 

kendilerini Fransiz olarak nitele 

ragmen Fransizlar tarahndan 

gormernislerdir, 1960lardagelcn iki rr 

go<;:men kitlesi Fransa'nm ekonomi 

iyi oldugu bir zamanda olmasma 

koru karsilanrmslar ve giiniimiize k 

kitle iizerinde siiren olumsuz bir ; 

hakimdir. GorUldiigu gibi sorull <;:ok 


