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Öz
Bu çalışmada, iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sıŞınan Suriyelilere
yönelik toplumsal algıya odaklanılmaktadır. Çalışmada, “Öteki’nin filozofu” olarak bilinen
Emmanuel Levinas’ın Ben ve Öteki arasındaki yüz yüze ilişki zemininde betimlediŞi,
Öteki’ne karşı sorumluluŞa dayanan etik anlayışı başlangıç noktası olarak alınmıştır.
Çalışmada, Levinas’ın düşüncelerinden yola çıkılarak Suriyeli sıŞınmacılarla karşılaşan
kişilerin, onların maruz kaldıkları şiddeti nasıl anlamlandırdıkları incelenmiş ve yüz yüze
ilişkinin, ilişkiden önceki algı ve tutumlarda deŞişikliŞe yol açıp açmadıŞı sorusuna yanıt
aranmıştır. Bu çerçevede, Arapça bilen ya da Suriyeli sıŞınmacılarla görevleri gereŞi
tercüman aracılıŞıyla yüz yüze iletişim kurabilen sekiz kişiyle derinlemesine görüşmeler
yapılmıştır. Suriyeli sıŞınmacılarla yüz yüze ilişki kuran, onların hikâyelerini doŞrudan
kendilerinden dinleyen katılımcıların, Levinas felsefesinde olduŞu gibi, ilk olarak
rahatsızlık duydukları, daha sonra ise kendilerini sorguladıkları ve Öteki’ne karşı
sorumluluk hissettikleri görülmüştür. Yüz yüze ilişkinin katılımcıların sıŞınmacılarla
empati kurmasına da neden olduŞu ve yüz yüze ilişkiden sonra katılımcıların sıŞınmacılara
ilişkin algı ve tutumlarının olumlu yönde deŞiştiŞi tespit edilmiştir. Çalışmada, bu
bulgulardan hareketle, sıŞınmacılara yönelik ayrımcılık, yabancı düşmanlıŞı ve ırkçılıŞın
önlenmesinde yüz yüze ilişkinin de önemli bir rol oynayabileceŞi ileri sürülmektedir. Bu
baŞlamda, Suriyeli sıŞınmacılarla farklı platformlarda yüz yüze iletişim kurma olanakları
yaratılması ve yüz yüze iletişimin önünde engel oluşturan dil sorununun aşılması yönünde
etkili adımlar atılması önerilmektedir.
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Abstract
This study focuses on the public perception of Syrians who left their country to flee the
civil war and took refuge in Turkey. The conception of ethics based on responsibility for
the Other, which Emmanuel Levinas, known as the “the philosopher of the Other”
described on the ground of face-to-face relationship between I and the Other was used as
the starting point, with the aim to see how people who encounter Syrian asylum seekers,
perceive the violence they have been subjected to, and to examine whether face-to-face
relationship lead to a change in previous perceptions and attitudes. To this end, in-depth
interviews were conducted with eight people who were either Arabic-speaking, or in a
position of communicating face-to-face with Syrian asylum seekers through an interpreter
as part of their professions. The interviews revealed that participants who had face-to-face
relationship with Syrian asylum seekers and who were able to listen to their stories felt
discomfort at first, then came to question themselves, and developed feelings of
responsibility towards the Other, as defined in the philosophy of Levinas. It was
determined that face-to-face relationship led the participants to empathize with the asylum
seekers as well, and that their perceptions and attitudes towards asylum seekers changed
positively. Based on these findings, this study argues that face-to-face relationships can
also play an important role in preventing discrimination against asylum seekers,
xenophobia and racism. In this context, it suggests that opportunities for face-to-face
communication with Syrian asylum seekers should be created on various platforms, and
effective steps should be taken to overcome the language barrier.
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