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Türkiye’de Düzensiz Göçmenlik ve Mültecilik Olgusu
Üzerine Bir Deneme-2
Barınma, Geri Dönüş ve Öneriler

(E)Tuğg.Doç.Dr. Oktay BİNGÖL

Bir önceki yazımızda Türkiye’deki düzensiz göçmenlik ve mültecilik olgusunun toplumsal ve
insani bağlamından çıkarılmasının, güvenlikleşitirilmesinin ve tehdit olarak tanımlanmasının
dinamikleri ve süreçleri tartışılmıştı. Bu yazıda ise Türkiye’nin uyguladığı politika ele alındı, yapılması
gerekenler hakkında bazı tespitlere ve önerilere yer verildi.
Türkiye’nin yaşamakta olduğu düzensiz göçmen ve mülteci sorununun uyguladığı politikanın
yanlışlığına bağlayan görüşler oldukça yaygındır. Bu nedenle önce Türkiye’nin mülteci politikasını
Avrupa Birliği’nin politikasıyla mukayese ederek anımsamakta yarar var.
Mültecilerin hukuksal statüsünü belirleyen temel uluslararası sözleşme 1951 yılında imzalanan
ve 1954 yılında yürürlüğe giren Viyana Sözleşmesi’dir. 1951 Viyana Sözleşmesi, 1 Ocak 1951'den önce
meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya
siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku
nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı
ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek
istemeyen her şahsı mülteci kapsamında kabul edilmektedir. Sözleşme, taraf olan ülkelere; 1) 1951
yılından önce, 2) Avrupa ülkelerinde gerçekleşen olaylar veya 3) Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında
yaşanan olaylar koşullarını yorumlama imkânı sağlayarak mülteci statüsüne zaman ve mekân olarak
kısıtlama koyma kapısını aralamaktadır.
Türkiye Sözleşmeye taraf olurken coğrafi kısıtlama koyarak sadece Avrupa’dan gelen kişilere
mülteci statüsü vereceğini belirtmiştir. 1967 yılındaki Protokol ise hem coğrafi hem zamansal
kısıtlamaları kaldırmış, mültecilere coğrafi sınırlama getirmiş ülkelere bunu geri çekme şansı vermiştir.
Türkiye Protokolü imzalamış ancak kısıtlamasını değiştirmemiştir. Avrupa Birliği’nin tüm üyeleri ise
Sözleşemeye taraf olup kısıtlamaları yoktur. Gerçekte Sözleşmeye taraf olarak ülkelerden birkaçıyla
birlikte Türkiye’nin coğrafi kısıtlaması bulunmaktadır.
Bu nedenle Türkiye’de Suriyeli ya da Avrupa ülkeleri dışında başka bir ülkeden gelen kişilerin
hukuki statüsü, mülteci veya sığınmacı değil “geçici koruma” altındaki kişilerdir. Türkiye, geçici
korumayla ilgili mevzuatını uluslararası hukuk ve teamüllere ve AB müktesebatına uygun olarak
hazırlamıştır. Bu çerçevede Suriye uyruklu yabancılar geçici koruma kapsamında açık sınır politikası
ile ülke topraklarına kabul edilmekte, geçici koruma kimlik belgesi verilmekte, kampların dışında
belirlenen şehirlerde de ikamet etmeleri ve çalışmaları mümkün olmakta, zorla geri göndermeme
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ilkesine uyulmakta, gelen kişilerin temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Tekrar vurgulamak gerekirse,
sağlanan bu haklar, misafirperverlikle birlikte, uluslararası hukuk ve teamüllerin gereğidir, lütuf
değildir.
Uluslararası hukuk ve teamüller, geçici koruma altında olanların, soyutlanarak ve zorla mülteci
kampları/barınma merkezlerinde topluca tutulmasını yasaklamaktadır. Bu tür barınma merkezlerinin
uzun sürelerde bir çeşit toplama kamplarına benzediği kabul edilerek, masum ve mağdur insanların
tekrar mağduriyet yaşamamaları için yaygın ve uzun süreli kullanımı önerilmemektedir. Milyonlarca
insanın kamplarla tutulması pratikte de olanaklı değildir. Dolayısıyla Türkiye’de zaman zaman,
“Suriyeliler neden kamplarda tutulmuyor da bütün şehirlerimize geldiler?” sorusunun yanıtı ve
“hepsini kamplara koymalı!” önermesinin olanaksızlığı açık olarak görülebiliyor.
AB ülkeleri Sözleşeme ve Protokol ilkelerini koşulsuz kabul etmelerine karşın uygulamada farklı
davranmaktadır. AB’nin politikası şu şekilde tanımlanabilir.
1) Mülteci/sığınmacıları olabildiğince sınırların ilerisinden karşılamak, ön alıcı tedbirler ve
projeler geliştirmek.
2) Bu kapsamda kaynak ülkelere ve bölgelere yönelik istikrar sağlayıcı ekonomik kalkınma ve
insani yardımlar yapmak ve destek sağlamak, bu şekilde muhtemel kitlesel göç hareketlerini
yerinde tutmak.
3) Kaynak ülkelerden başlayan insan akınını AB komşularında karşılamak ve bu komşu ülkelere
yardım ederek, mültecileri/sığınmacıları tutmalarını ve entegre etmelerini sağlamak.
4) İhtiyaç duyulan sayı ve istenen niteliklere sahip kişileri mülteci olarak alarak yaşlanan nüfus
sorununa çözüm getirmek ve AB’nin insani duruşunu korumak.
5) AB sınırlarını geçen mültecileri, kaynak/transit ülkelere komşu olan Yunanistan, Bulgaristan
gibi AB üyesi ülkeleri kalkan olarak kullanarak AB içine almamak.
AB, sığınmacının ilk ayak bastığı ve uluslararası koruma başvurusunun ilk yapıldığı ilk ülkeyi
sorumlu görmektedir. Suriyeli mülteciler konu olduğunda Avrupa’ya ancak Türkiye üzerinden
geçilebileceğinden AB Suriyeli mültecileri Türkiye’nin sorunu görmekte, kendini ise insani nedenlerle
ve sorumlu bir aktör olarak proje bazında finansal yardım sağlayıcı/yük paylaşıcı yerine koymaktadır.
Bu politika kısaca “mültecileri uzak tutmanın parayla satın alınması” olarak tanımlanabilir.
Mültecilik bir sorun olarak görüldüğünde ve kaynak ülkelere geçirgen (beşerî ve fiziksel)
sınırlarla komşu olunduğunda kriz ortaya çıktıktan sonra alınabilecek tedbirler sınırlıdır. Ancak bu tam
çaresizlik anlamına gelmiyor. Öncelikle mültecilerin komşu ülkelerden geldiği veya komşuların
sınırlarından geçtiği/geçirildiği bir gerçek.
Kriz ortaya çıkmadan alınacak tedbirler daima daha etkilidir. Bu kapsamda AB’nin politikasında
değinildiği üzere, komşuların ve onların ötesinde ikinci çemberde olanların istikrarına özel önem
vermek gerekiyor. Tabii ki temel politika komşuların iç işlerine karışmamak olmalı. Onların
kalkınmalarına olabildiğince destek sağlamak, başarısız devlet durumuna düşmemeleri ve insanların
kitlesel göçe kalkışmamaları için dikkate alınması gereken bir yaklaşımdır. Bunları yaparken
yöneticilerimizin gücümüzü abartmadan, aşırı özgüvenden kaçınarak temkinli dış politika yürütmesi,
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komşuların iç işlerine karışmaması, ülkemiz adına başkalarına abiliğe ve koruyuculuğa kalkışmaması
gerekir.
Sınır güvenliğinin eksiklerinin süratle tamamlanması gerektiği gibi, insan kaçakçılığı ile
mücadelenin yeniden düşünülmesi, ülke içindeki mülteci/göçmen ekonomisine engel olunması gerekir.
Aksi durumda, göçmenlik ve mültecilik rant üretmeye, yolsuzluğa ve yozlaşmaya uygun bağlam ve
dinamikleri tetikliyor.
Ülkemize yaşamsal nedenlerden dolayı gelmek zorunda kalan masum insanları hiçbir şekilde iç
ve

dış

politika

vasıtası

olarak

kullanmamalı,

insanların

emeklerinin

ve

duygularının

sömürülmesine/istismarına engel olunmalıdır.
Ülkemizde gittikçe kalıcılaşan bir yabancı korkusu ve düşmanlığı oluşuyor. “Sokaklarda görülen
yabancılar suç işlemesi muhtemel kaçaklardır” algısı yaratılmaya çalışılıyor. Bu nedenle geçici koruma
altında olanların kaldıkları sürece ülkemizin kurallarına ve değerlerine uyum göstermelerini sağlayacak
tedbirler ve projeler gerekli. Bu şekilde popülist söylemlerin provokasyonu da etkisizleşecektir.
Bu kapsamda halkımızın da eğitilmesi ve doğru şekilde bilgilendirmesi ihtiyacını vurgulamak
gerekiyor.
Bu amaçla alınacak tedbirleri entegrasyon/bütünleşme olarak tanımlamamalı. Entegrasyon, kalıcı
ilişkileri ve doğal olarak vatandaşlığı da ifade ediyor. Entegrasyon gibi bir seçeneğe ancak toplumsal bir
uzlaşıyla karar verilebilir. Bu noktada Avrupa’nın ülkemizdeki mültecilerin Türkiye’ye entegrasyonunu
amaçladığını ifade etmek gerekir. Bu çaba Avrupa için rasyoneldir. Mülteciler Türkiye’ye entegre
olurlarsa Avrupa’ya gitmezler yaklaşımı hakimdir. Bunun için maddi destek verdikleri projelerin
ağırlıklı bir kısmı entegrasyon üzerinedir. Bu şekilde en azından zihinsel kabulün alt yapısı
oluşturuluyor. Entegrasyon fikri Avrupa fonlarıyla proje/rapor üreten akademisyenler ve sivil toplum
kuruluşlarınca da bilinçli veya bilinçli olmayan bir şekilde kabulleniliyor ve tabana aktarılıyor.
Dolayısıyla kurallara uyum ile entegrasyon/bütünleşme ayırt edilmeli, bu bağlamada siyasetçiler, karar
vericiler ve akademisyenler ortak ve hassas bir dil kullanmalıdır.
Soruna çözüm olabilecek diğer bir adım, Suriyelilerin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
vasıtasıyla, ikili ve çoklu görüşmelerle başka ülkelere yerleştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda ikili
ve çoklu zeminlerde, uluslararası/bölgesel örgütlerde, G-20 gibi zirvelerde mültecilerin yeniden
yerleştirilmesi ve adil yük paylaşımı diplomasisi (Resttlement diplomacy) yürütmek gereklidir. Bunu
yaparken Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü çerçevesinde güvenli barınma/konut yapılaması için tek
taraflı ve “demografik değişiklik yapılıyor/yandaş nüfus taşınıyor” algısına neden olabilecek proje ve
yaklaşımlardan kaçınılması, uluslararası aktör ve örgütlerle ortak çalışmanın hedeflenmesi sonuç alıcı
olabilecektir.
Tüm bunlarla birlikte kaynak ülkeyle, yani Suriye hükümetiyle, resmen ve açıkça görüşmek ve
eve dönüş diplomasisi (repartaion diplomacy) yürütmek çıkar yoldur.
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Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazarlara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde MSE’ye
aittir.
Alıntılarda http://merkezstrateji.com/ uzantısının verilmesi, belgenin tamamına ulaşılabilmesi
için zorunlu tutulmuştur.
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