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Bilim Akademisinin Küresel Mülteci Krizi Konusunda Çağrısı 
  

Bilim Akademisi üyeleri dünyanın her yanındaki duyarlı insanlar gibi küresel mülteci krizinin 

gözler önüne serdiği yürek parçalayan görüntüler karşısında derin bir üzüntü duymuşlardır.   

Bu görüntüler Ortadoğu’da ve Dünyanın başka yerlerinde savaşların, derin toplumsal, siyasi ve 

insani krizlerin, despotizmle ve fanatizmle beslenen şiddetin yansımalarıdır. Vicdanlarımız bizi bu 

zor durumlarda adil ve ahlaki çözümler aramaya çağırıyor. Bilim insanlarının ve akademilerin 

kamuoyunda ve hükümetler nezdinde çözüm arayışlarını desteklemek, bu yönde çağrılara öncülük 

etmek ve uzmanlıklarımızı rasyonel analiz ve çözüm için kullanmak ve sunmak sorumluluğu 

olduğuna inanıyoruz.   

 

Yurtlarını terk etmek zorunda bırakılan insan sayısı 2. Dünya Savaşından beri en yüksek seviyeye 

ulaşmış durumdadır. Bilim Akademisi olarak, dünya bilim insanlarını ve dünya akademilerini 

küresel mülteci krizi konusunda ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz.  

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği rakamlarına göre bugün itibariyle evlerini 

politik, etno-kültürel, dinsel çatışmalar veya çevresel felaketler nedeniyle terk etmek zorunda 

bırakılmış insan sayısı 59,5 milyon kadardır. Bu insanların 19,5 milyonu mültecidir. Daha da 

önemlisi, dünya mülteci nüfusunun yarısını acil ihtiyaçları olan çocuklar oluşturmaktadır. Her 

geçen ay, güvenli bir yaşam arayışında olan yüzlerce mülteci, sınırları geçmeye çalışırken denizde 

veya karada hayatını kaybetmektedir. Akdeniz, mülteciler için en ölümcül rota haline gelirken, 

dünyanın başka yerlerinde de benzeri insanlık dramları yaşanmaktadır. Ortadoğu, Sahra-altı Afrika 

ve başka yerlerden gelen mültecilerin acil olarak barınma, sağlık, eğitim ve korunma 

hizmetlerinden yararlanma ihtiyaçları vardır.  

 

Bilim Akademisi, sizleri kendi ülkelerinizin siyasal liderlerini, mültecilerin dinsel, etnik, siyasal, 

kültürel ve sosyal kimliklerine bakmaksızın, bu insanların ve çocuklarının ihtiyaçlarının 

karşılanması konusunda en yüksek düzeyde sorumlulukla çalışmalara başlamaya davet etmeye ve 

gayretlerini desteklemeye çağırıyoruz.  
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Mültecilerin ihtiyaçlarına ve gerçeklerine daha etkin bir şekilde yanıt verebilmek için konuyu 

küresel düzeyde ele almaya ihtiyacımız var. Mültecilerin ülkelere giriş, göçmen ve mülteci statüsü 

edinme ile ilgili şimdi geçerli olan haklarının incelenmesi ve yeni uluslararası kuralların 

oluşturulması gerekiyor. Mültecilere karşı ortaya çıkan olumsuz tutum ve tavırların en aza 

indirilebilmesi için hükümetlerin mültecilerin sosyo-kültürel alana ve iş piyasalarına entegrasyonu 

konularında politikalar üretmeleri de gerekiyor. Hükümetler, ulusal ve yerel STK’lar ve 

uluslararası kuruluşlar da mültecileri ilk alan ülkelerin yükünü paylaşma yönünde politikalar 

üretmelidirler. 

 

Bütün aktörler, mültecilerin karşılaştıkları sosyal, siyasal ve ekonomik nitelikli sorunların çözümü 

için ihtiyaç duyulan mekanizmaları ve müzakereleri yerel ve küresel düzeyde hayata geçirmek için 

harekete geçmelidirler. Küresel düzeyde böylesine çok yönlü bir kriz yönetiminin, sorumlulukların 

paylaşımına ve mültecilere ilişkin kısa erimli siyasal söylemlerin kaynak ülkelerde, buralardaki 

krizleri etkileyebilecek uluslararası güçlerde ve mültecilerin ilk, nihai sığınma ülkelerinde kısmen 

de olsa zayıflamasına yol açacağına inanıyoruz.  

 

Bilim insanları, onların örgütleri ve Akademiler ne yapabilirler? Bu derin ve karmaşık sorunların 

kalıcı çözümleri ancak sosyal bilimcilerin, siyaset bilimcilerin ve iktisatçıların yapacakları akılcı 

analizlere dayanarak mümkün olabilir. Bilim Akademisi ilgili uzmanlık alanlarındaki üyelerinden 

oluşan bir araştırma işbirliği ve tartışma platformu kurmaktadır. Akademileri konuyla ilgili örgütlü 

araştırma işbirlikleri yoluyla mülteci sorunu üzerine politika önerileri geliştirmeye, bilim 

camiasını bu girişime katmaya, araştırma kurumları ile işbirliği içinde hükümetlere ve kamuoyuna 

araştırmalara dayanan danışmanlık sunmaya davet ediyoruz.     
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