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Abstract  

This study explores the conflict of interests in Istanbul’s Kumkapi district between the Kurdish migrants from 
Eastern/South Eastern Anatolia and the African asylum seekers. While the survey with the Kurdish citizens 
reveal the assumptions and attitudes about the African asylum seekers in the area, in-depth interviews 
conducted with the Africans reveal their ideas about the locals and specific difficulties faced as black 
immigrants in Turkey. The analysis of Kumkapi research shows frequent examples of xeno-racism (a 
peculiar combination of racism and xenophobia) as a result of the conflict. Therefore, the paper aims to 
portray the internal migrants residing at Kumkapi area both as victims and perpetrators, while expressing 
their complaints and reactions. Regarding the increasing number of immigrants in Turkey, to prevent the 
problems spread, permanent solutions will be offered and discussed.               

Keywords: Internal migration, international migration, illegal migration, asylum seekers, Africa, Xeno-racism, 

Turkey. 

 

İÇ VE DIŞ GÖÇ BAĞLAMINDA KUMKAPI’DA ÇIKAR ÇATIŞMASI 
Özet 

Bu çalışma, İstanbul’un Kumkapı semtinde ikamet eden Afrikalı sığınmacılar ve iç göçle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’dan gelerek bu bölgeye yerleşen Kürt bölge sakinleri arasındaki çıkar çatışması ele almaktadır. 
Kumkapı’da Kürt vatandaşlar ile gerçekleştirilen görüşmelerde hedeflenen, bölgede ikamet eden Afrikalı 
gruplara dair düşünce ve yargıları açığa çıkarmak iken; Afrikalı görüşmeciler ile yapılan mülakat 
çalışmalarında amaç, Türkiye’de siyahi göçmenler olarak karşılaştıkları problemlerin ve bölge sakinlerine dair 
fikirlerinin belirlenmesidir. Xeno-racism (yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın sentezi) örneklerine sıkça rastlanan 
Kumkapı’ya ilişkin analizlerde, iç göç ile bölgeye yerleşenlerin tutumları yanı sıra mağduriyetleri, şikâyet ve 
tepkileri de dile getirilecek; artan göçmen nüfusu göz önünde bulundurularak söz konusu çatışmaların 
Türkiye geneline yayılması ihtimaline karşın kalıcı çözüm yolları tartışılacaktır. 
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