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1- Girifl

1990’l› y›llarda göç hareketleri, özellikle illegal göç
ve mülteciler konusu Avrupa Birli¤i ajandas›nda önemli
bir yer teflkil etmeye bafllam›flt›r. Küreselleflmenin bu tür
hareketleri körüklemesi ve Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lma-
s›yla birlikte belirli bölgelerde oluflan politik ve ekono-
mik istikrars›zl›klar Bat›l› ülkelerin kontrol alt›nda tut-
mada zorland›klar› göç dalgalar›yla karfl› karfl›ya kalma-
lar›na neden olmufltur. Güneyden Kuzeye do¤ru bir özel-
lik gösteren bu hareketler Bat› devletlerinde ve toplum-
lar›nda bir güvenlik problemi olarak alg›lanm›fl ve bu
çerçeve içerisinde politikalar oluflturulmufltur. Her ülke
ulusal düzeyde göç hareketlerini kontrol alt›na al›c› me-
kanizmalar oluflturmufl olmas›na ra¤men, problemin s›-
n›rlarla paralellik göstermemesi ve Schengen sistemiyle
birlikte Avrupa Birli¤i içerisindeki s›n›rlar›n ortadan kal-
d›r›lmas› ülkelerin bu problemi Avrupa Birli¤i düzeyine

çekmelerine neden olmufltur.
Çok uzun y›llar kendisi göç veren bir ülke olan Türki-

ye için de uluslararas› konjonktürde meydana de¤ifliklik-
lerin büyük ölçüde etkileri olmufltur. Politik ve ekonomik
olarak istikrars›z bölgelere olan komflulu¤u ve bu bölge-
lerle Avrupa aras›ndaki ulafl›m a¤›n›n üzerinde bulunma-
s›1, bu ülkenin, topraklar›nda giderek artan bir insan ha-
reketlili¤ine maruz kalmas›na sebep olmufltur. S›¤›nma
hakk› için baflvurular›n ço¤almas›, illegal ve transit gö-
çün büyük bir h›z kazanmas› Türkiye’nin etkili bir göç
politikas› oluflturmas›n› gerekli k›lm›flt›r.  

1999 y›l›nda Helsinki zirvesinde Türkiye’ye Avrupa
Birli¤i için adayl›k statüsünün verilmesi Türkiye’nin göç
politikas›na yeni bir boyut kazand›rm›fl ve bu ülkenin
göç politikas›n›n AB müktesebat›na uyumu önemli bir
öncelik haline gelmifltir. Göç hareketleri ›fl›¤›nda AB’de
yaflanan geliflmelerle Türkiye, AB göç politikas›n›n mer-
kezine oturmufltur.2
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Özet 
Küreselleflme ve So¤uk savafl›n bitimi dünyada büyük çapta ve farkl› karakterlerde göç hareketlerinin oluflmas›na

neden olmufltur. Göçün ç›k›fl noktas› olan ‘Do¤u’ ile var›fl noktas› olan ‘Bat›’ aras›nda transit bir ülke olan Türkiye
bu de¤iflimden fazlas›yla etkilenen bir ülkedir. Özellikle Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne aday ülke haline gelmesi
Türkiye –AB iliflkilerinde göçün önemli bir yer teflkil etmesine neden olmufltur. Genel olarak bak›ld›¤›nda AB’nin
Türkiye’den talep ettikleri iki düzlemde ele al›nabilir. Bunlardan ilki Türkiye’nin mülteciler konusunda daha liber-
al bir politika izlemesi, ikincisi ise yasa d›fl› göçe karfl› etkin bir mücadele ve kontrolün gerçeklefltirilmesidir. Bu
makale göç konusunda, Türkiye ve AB aras›nda baz› temel gerilimler bulunmas›na ra¤men karfl›l›kl› iflbirli¤i ve
güvenle bu gerilimlerin üstesinden gelinebilece¤ini savunmaktad›r. Bu amaçla makalede öncelikle Türkiye’ye
gerçekleflen göç hareketlerinin genel karakteri, sonra Türkiye’nin bu hareketlere karfl› izlemifl oldu¤u politika ve
AB’nin Türkiye’den talep ettikleri ayr›nt›l› olarak incelenecek, son olarak da durumun genel bir de¤erlendirmesi
yap›lacakt›r. 

Abstract
Turkey at the Door of the EU and its Immigration Policy

Globalization and the end of the Cold War have resulted in an increase in immigration flows and their charac-
ter. Turkey as a transit country between ‘East’ which is the sender and the ‘West’ which is the receiver of these flows,
is a country which has been greatly effected by this trend. Especially after Turkey’s candidacy to the EU, immigra-
tion has gained great importance within the relations of Turkey and the EU. In general, the request of the EU from
Turkey can be described in two levels. The first is the implementation of a liberal policy for the refugees and the
second is an effective and restrictive policy against illegal immigration. This article argues that although there are
several problems between EU and Turkey in the case of immigration, these problems can be resolved with mutual
cooperation and trust. For this purpose; first, the general character of immigration flows to Turkey will be analyzed,
then Turkey’s policy against these flows and EU’s requests from Turkey will be highlighted, and lastly a general
assessment of the situation will be done.  



Türkiye’nin mültecilere karfl› izlemifl oldu¤u politika
ve illegal göçe karfl› tutumu AB ile belirgin gerginliklerin
yaflanmas›na neden olmaktad›r. Bu çal›flman›n amac›;
Türkiye’nin karfl› karfl›ya kald›¤› göç hareketleri ve bu
hareketlere karfl› uygulad›¤› politikan›n genel bir de¤er-
lendirmesini yapmak ve Avrupa Birli¤i’nin göç politika-
s›na uyumundaki belirli pürüzleri ortaya ç›karmakt›r. Bu
ba¤lamda Türkiye ve AB aras›nda temel farkl›l›klar bu-
lunmas›na ra¤men bu farkl›l›klar›n karfl›l›kl› iflbirli¤i ve
ödün sonucu bertaraf edilebilece¤i savunulmaktad›r.
Özellikle Türkiye’de üyelik için gerçeklefltirilen reformlar
ve bu ülkenin AB’ye üyeli¤i önündeki engellerin ortadan
kald›r›lmas› uyumlaflt›rma sürecini pozitif yönde etkile-
yen ad›mlar olacakt›r.  

Türkiye’nin oluflturmufl oldu¤u göç politikas›n› anla-
mak bak›m›ndan bu ülkeye gerçekleflen göç hareketleri-
nin tarihçesini vermek bir gerekliliktir. Bu nedenle çal›fl-
man›n ilk bölümü bunu kapsayacakt›r. Çal›flman›n ikinci
bölümü Türkiye’nin göç politikalar›n›n ayr›nt›l› bir çerçe-
vesini sunmak amac›n› tafl›maktad›r. Son bölümü ise bu
konunun Türkiye-AB iliflkileri çerçevesinde incelenmesi
olacakt›r.

2- Türkiye’de Göç
Hareketlerinin Karakteri

Avrupa taraf›ndan göç veren bir ülke olarak bilinme-
sine ra¤men kuruluflundan bu yana, Türkiye’nin ayn› za-
manda göç alan bir ülke oldu¤unu söylemek yerinde ola-
cakt›r. O dönemden bu yana ülkeye gerçeklefltirilen göç
hareketlerini iki dönemde s›n›fland›rmak mümkündür.
1990’lara kadar göç hareketlerinin genellikle kontrol
edilebilir oldu¤u ve ana problemlerin mülteci statüsü be-
lirlemede ortaya ç›kt›¤› söylenilebilir. Fakat 1990’l› y›l-
lardan sonra göç hareketlerinin karakterinin de¤iflmesiy-
le Türkiye’nin, kontrol alt›na almakta zorland›¤› farkl›
göç hareketleriyle karfl› karfl›ya kald›¤›n› söylemek yerin-
de olacakt›r. Bu iki dönem ayr›nt›l› bir flekilde afla¤›da
aç›klanacakt›r. 

2.1. Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluflundan
1990’lara kadar Göç hareketleri

1990’l› y›llar›n bafl›na kadar Türkiye’ye yap›lan göç-
ler az›nsanmayacak bir nitelikte olsa da göç edenlerin ya
Türk uyruklu olmas› veya üçüncü bir ülkeye yerlefltirile-
cek kontrollü say›da göçmenler olmas›n›n Türkiye’nin bu
hareketleri bir tehdit olarak görmemesine neden oldu¤u-
nu söylemek gerekir. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulmas›yla beraber Türki-
ye’ye pek çok Türk uyruklu ve Müslüman insan göç et-
mifltir. Bu göçler hem homojen bir Türk ulusu yaratmak
amac›yla hem de savaflta iyice azalm›fl olan nüfusu ço-
¤altmak amac›yla teflvik edilmifltir. Kuruflundan 1997’ye
kadar, yar›s›ndan fazlas›n›n 1950’lerden önce ülkeye
yerleflti¤i, 1,6 milyondan fazla göçmen Türkiye’ye yer-
leflmifltir.3

1933 y›l›nda Almanya’da Nazi rejiminin kurulmas›
Türkiye’yi bir s›¤›nma ülkesi haline getirmifltir.  Bu mül-
teciler aras›nda Avrupa’n›n pek çok iflgal edilmifl bölge-
lerinden gelen Yahudiler büyük ço¤unluktayd›. Bu dö-
nemde ne kadar Yahudinin ülkeye girifl yapt›¤›  ve üçün-
cü ülke olarak nereye yerlefltirildikleri konusunda net bir
bilgi olmamakla beraber say›lar›n›n 100 bin civar›nda
oldu¤u tahmin edilmektedir. Savafl s›ras›nda Türkiye’ye
s›¤›nanlar sadece yahudilerle s›n›rl› kalmam›flt›r. Alman-
ya’n›n iflgal etti¤i bölgelerden Bulgar, Yunan ve ‹talyan
göçmenler de bu ülkeye s›¤›nm›fllard›r. Say›lar› konusun-
da resmi kay›tlar olmamas›na ra¤men bir kayna¤a göre
II. Dünya Savafl›’n›n sonunda bu say› yaklafl›k olarak 67
bin mülteciyi bulmufltur.4 Bir k›s›m Bulgar›n Türkiye’de
kalmas›na ra¤men bu insanlar›n pek ço¤u, savafl›n so-
nunda ülkelerine dönüfl yapm›fllard›r.5

So¤uk Savafl s›ras›nda Bat› blo¤unda bulunan Türki-
ye’ye Sovyetler Birli¤i’nden ve komünist rejimden kaçan
pek çok insan s›¤›nmak için girifl yapm›flt›r. Bu insanlar
Türkiye’nin Bat› yanl›s› politikas›n›n bir sonucu olarak
ve Türkiye’nin ‘co¤rafi k›s›tlamas›’ dahilinde olmalar›n-
dan dolay› problemsiz bir flekilde mülteci olarak kabul
edilmifller ve Birleflmifl Milletler Yüksek Göç Komiserli¤i
(UNHCR) taraf›ndan üçüncü bir ülkeye yerlefltirilmifller-
dir. Bu dönemde bu göç hareketinin say›ca s›n›rl› kald›-
¤›n› söylemek do¤ru olacakt›r. Örne¤in, UNHCR istatis-
tiklerine göre 1945’le 1991 y›llar› aras›nda Do¤u Avru-
pa’dan ve Sovyetler Birli¤i’nden sadece 8000 civar›nda
kifli Türkiye’ye girifl yapm›flt›r.6

1979 y›l›nda ‹ran ‹slam Devriminin gerçekleflmesin-
den sonra, Türkiye’ye bu ülkeden rejime muhalif olan
pek çok göçmen girifl yapm›flt›r. Say›s› tam olarak bilin-
memekle beraber bu dönemde 500 binle 1 milyon aras›
‹ranl›’n›n Türkiye’ye girifl yapt›¤› düflünülmektedir. Bu
say›n›n yaklafl›k olarak 10 bini halen Türkiye’de yasa d›-
fl› yollarla yaflamaktad›rlar7.

Genel olarak bak›ld›¤›nda bu dönemde Türkiye’nin
maruz kald›¤› göç hareketlerinin küçük çapta ve kontrol-
lü oldu¤u gözlenmektedir. Türkiye imzalam›fl oldu¤u Ce-
nevre Sözleflmesi do¤rultusunda mülteci statüsünde olan
insanlar› kabul etmifl, ‘co¤rafi k›s›tlamas›’ndan dolay› bu
statüye girmeyenler için de esnek bir politika izlemifltir.

3 Kemal Kiriflçi, ‘Turkey: A Transformation from Emigration to Immigration, Bo¤aziçi Üniversitesi Avrupa Çal›flmalar› Merkezi, Kas›m 2003, http://www.migration infor-
mation.org/Profiles/display.cfm?ID=176.
4 Jacque Vernant, The Refugees in the Post-War World, New Haven, CT, Yale University Press, 1953, s. 244.
5 Kemal Kiriflçi, ‘The Question of Asylum..., a.g.e, s. 82.
6 A. ‹çduygu, ‘Irregular Migration in Turkey,IOM Migration Research Series’, no: 12 , February 2003, s. 21.
7 a.e;  Kiriflçi, ‘Is Turkey......, a.g.e, s. 298.
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2.2. 1990’lardan itibaren Göç Hareketlerinin Yeni
Karakteri

Komünist Blo¤u’nun y›k›lmas› ile birlikte bu ülkeler-
de bafl gösteren ekonomik, politik ve sosyal problemler-
le, çat›flmalar genifl insan kitlelerinin hareketine neden
olmufltur. Ayr›ca So¤uk Savafl’›n bitmesiyle beraber da-
ha önceden dondurulmufl olan etnik ve politik mücadele-
lerin, oluflan güç boflluklar›ndan dolay› eski Sovyet blo-
¤u ülkelerinde oldu¤u kadar Orta Do¤u bölgesinde de
tekrar körüklenmesi ve bu bölgelerde istikrars›zl›k yarat-
mas›8 bu hareketleri daha da fazla tetiklemifltir. Genel
olarak bak›ld›¤›nda Türkiye’nin bu insanlarca hem bir s›-
¤›nma ülkesi ve transit geçifl yapabilecekleri bir ülke,
hem de kanunsuz yollarla ifl bulabilecekleri bir ülke ola-
rak görüldü¤ü saptanmaktad›r. Baflka bir deyiflle,1990’l›
y›llarda Türkiye yeni göç çeflitleriyle karfl› karfl›ya kal-
m›flt›r. Bu farkl› göç çeflitleri komflu ülkelerden gelen
toplu göçler, transit göçler ve Türkiye’ye gerçeklefltirilen
düzensiz göçler olarak s›ralanabilir. 

Toplu göçler ele al›nd›¤›nda 1988 y›l›nda, ülkedeki is-
tikrars›zl›ktan dolay› 60 binden fazla Irakl›’n›n Türki-
ye’ye kaçmas› ve 1991 y›l›nda 2. Körfez Savafl› s›ras›n-
da ikinci bir dalgayla bu rakam›n 450 bini aflmas› ve bu
insanlar›n Türkiye’ye s›¤›nma talebinde bulunmas› Tür-
kiye taraf›ndan olumsuz bir flekilde karfl›lanm›flt›r. Bu in-
sanlar Kuzey Irak’ta oluflturulan ‘güvenli bölgeye’ yer-
lefltirilmifllerdir.9 Fakat toplu göçler Irakl›larla s›n›rl› kal-
mam›fl ve Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Bulgaristan’dan
toplu Müslüman ve Türk göçleri de gerçekleflmifltir.10 Ör-
ne¤in bu dönemde 20 ile 25 bin aras› Bosna-Hersek’li
Müslüman Türkiye’ye s›¤›nm›flt›r.11

Bu dönemde Türkiye’ye s›¤›nan bir baflka grup 1999
y›l›nda Orta Asya’dan Stalin zaman›nda sürüldükleri
Gürcistan’daki ana topraklar›na yerleflmek için göç et-
mifl fakat yerleflememifl olan Ah›ska Türkleridir. Genel
olarak bak›ld›¤›nda, 1988’le 1999 dönemi aras›nda Tür-
kiye yaklafl›k olarak 1 milyon s›¤›nmac› ve mülteciye ev
sahipli¤i yapm›flt›r.12

Türkiye halen farkl› uyruklardaki mülteci ve s›¤›n-
mac› statüsünde pek çok insana ev sahipli¤i yapmakta-
d›r. Yabanc› istatistiklere göre 2002 y›l›nda Türkiye’de
‹ran, Makedonya, Irak, Bosna-Hersek ve Yugoslavya’dan
gelen yaklafl›k olarak 10 bin mülteci ve s›¤›nmac› bulun-
maktad›r. Bu ülkeler aras›ndaki da¤›l›m 4800 ‹ranl›, Ma-
kedonya’dan gelen 3000-4000 aras› Arnavut, 700 Irakl›,

900 Bosnal› ve Kosoval›’d›r.13

Türkiye ayn› zamanda Irak ve Iran gibi komflu ülke-
lerden oldu¤u kadar Afganistan, Pakistan gibi uzak ülke-
lerden gelen ve Avrupa’ya gitmek için Türkiye’yi geçifl
yolu olarak kullanan transit göçmenlerle de karfl› karfl›-
ya kalmaktad›r. Bu insanlar Türkiye’nin do¤u s›n›r›ndan
ço¤unlukla yasa d›fl› yollarla içeri girip, tüm ülkeyi geçe-
rek Yunanistan’a veya ‹talya’ya ulaflma hedefi içerisin-
dedirler. Tam olarak bilinmemesine ra¤men Türkiye’den
geçifl yaparak yakalanmadan Avrupa’ya ulaflmaya çal›-
flan insanlar›n say›s› yaklafl›k olarak senede 200 bini
bulmaktad›r.14 Devlet istatistiklerine göre 1995’le 2004
y›llar› aras›nda 477 bin kiflinin bu flekilde yakalanm›fl ol-
mas› da faaliyetin büyüklü¤ünü gözler önüne sermekte-
dir.15

Yasa d›fl› göç ayn› zamanda insan kaçakç›l›¤› gibi bü-
yük bir problemi de beraberinde getirmektedir. Avru-
pa’ya göç etmek isteyen insanlar›n ço¤u para karfl›l›¤›n-
da insan kaçakç›lar›yla anlaflmakta ve bu insanlar çok
kötü koflullarda bu ülkelere gitmek için yolculuk etmek-
tedirler. 

1990’l› y›llarda Türkiye; Ermenistan, Azerbaycan,
Gürcistan, Iran, Moldova, Ukrayna, Rusya, Orta Asya
Cumhuriyetleri vatandafllar›n› ya vizesiz ya da kolayca
elde edilebilen vizelerle ülkeye girifl yapmalar›na izin
vermifltir.16 Bu liberal vize politikas› düzensiz göçün önü-
nü açm›fl ve ülke ‘bavul ticareti’ olarak bilinen ve özellik-
le eski Sovyet ülkelerinden gelen insanlar›n u¤raflt›¤› ye-
ni bir aktiviteyle karfl› karfl›ya kalm›flt›r.17 Türkiye bu ak-
tiviteyi ticari faaliyeti canland›rmas›ndan dolay› pozitif
bir flekilde karfl›lam›fl ve onun önünü kesmemifltir. Fakat
bu politika ayn› zamanda de¤iflik ülkelerden gelen ve vi-
zesinin süresini geçirerek Türkiye’de yasa d›fl› yollarla
çal›flan genifl bir insan kitlesinin oluflmas›na da neden ol-
mufltur. Bu insanlar›n yasa d›fl› faaliyetlere kar›flmas› ve
kontrol edilememeleri Türkiye’yi zor durumda b›rakm›flt›r.

3- Türk mülteci ve göç
politikas›n›n flekillenmesi 

Türkiye’nin göç politikas›, oluflturulan milliyetçilik
kavram›yla çok yak›ndan ilintilidir. Çok uluslu bir impa-
ratorlu¤un parçalanmas›ndan sonra kurulan Türkiye
Cumhuriyeti, Bat›daki kapsay›c› milliyetçilik anlay›fl›n-
dan farkl› bir biçimde kendi benzerleri gibi homojen ve

8 Michael T Martin., ‘’Fortress Europe’ and Third World Immigration in the Post-Cold War Global Context, Third World Quarterly, Vol. 20, No. 4, 1999, s. 825
9 Bill Frelick, ‘Barriers to Protection: Turkey’s Asylum Regulations’, International Journal of Refugee Law, Vol.9, no.1, 1997, s. 18.
10 Kemal Kiriflçi, ‘Turkey: A Transformation…a.g.e.
11 A. ‹çduygu, ‘Irregular Migration .., a.g.e., s. 23.
12 a.e
13Turkey: World Refugee Survey 2003 Country Report    http://www.refugees.org/world/countryrpt/europe/2003/turkey.cfm
14 A. ‹çduygu, ‘Irregular Migration.......,a.g.e, s. 9.
15Kemal Kiriflçi, ‘Reconciling Refugee Protection with Combating irregular migration: Turkey and the EU’, Transit Ülkelerde Göçmenler: Yönetim ve Koruma için sorum-
luluk Paylafl›m› hakk›nda Avrupa Konseyi Bölgesel, ‹stanbul, 30 Eylül- 1 Ekim, 2004.
16 Kemal Kiriflçi, ‘Turkey: A Transformation....,a.g.e.
17  Kemal Kiriflçi, ‘Reconciling ... a.g.e..
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d›fllay›c› bir milliyetçilik anlay›fl›n› benimsemifltir.18 Ge-
nel olarak bak›ld›¤›nda etnik olmayan sivil bir milliyetçi-
lik anlay›fl›yla flekil verilen bir vatandafll›k kavram› ol-
mas›na ra¤men dil ve din faktörü bu tan›ma sonradan
eklenmifltir19 ve toplum içerisinde asimile edilebilen kim-
likler Türkiye Cumhuriyetine dâhil edilmifltir. Türk milli-
yetçili¤i homojen bir toplum anlay›fl›n› benimsemifl ve
farkl›l›klar bir güvenlik olgusu olarak ele al›nm›flt›r.  Bu
ba¤lamda Türkiye’nin mülteci ve göç konular›na bak›fl›n-
da kendini bir mülteci ülkesi olarak görmemesi ve top-
raklar›nda bulunan mültecilerin yerleflmesine izin ver-
memesi anlam kazanmaktad›r. Mülteci statüsü verilen
göçmenlerin üçüncü bir ülkeye yerlefltirilmesi Türkiye
için do¤al bir sonuçtur. Bununla beraber Türkiye’nin uy-
gulam›fl oldu¤u politikan›n genel olarak ulusal ve ulusla-
raras› konjonktüre göre flekillenmifl oldu¤unu söylemek
yerinde olacakt›r. Fakat yine de bu politikalar›n dönem-
lere göre farkl›l›k gösterdi¤i de gözden kaç›r›lmamal›d›r.
Bu ba¤lamda maruz kald›¤› göç hareketlerinin de¤iflen
karakterine paralel olarak Türkiye’nin göç politikas› iki
dönem içerisinde incelenecektir. 

3.1. Kuruluflundan 1990’lara Türkiye’nin Göçe
bak›fl›

Türkiye’nin bu dönemde göç hareketlerine cevab›n›
incelemeden önce Türkiye’nin kendini göç alan bir ülke
olarak görmemifl oldu¤u ve bu nedenle etkili bir göç po-
litikas› oluflturma çabas› içerisine girmemifl oldu¤unu
belirtmekte fayda vard›r.20

Türkiye’nin göç ve mülteci politikas›n› etkileyen
önemli bir kanun 1934 y›l›nda ç›kart›lm›fl olan ‘Yerleflme
Kanunu’dur. Bu kanuna göre sadece etnik ve dinsel ola-
rak uygun olan kiflilere Türkiye’de yerleflme hakk› veril-
mektedir. Ayr›ca bu kanun sadece ‘Türk soyu ve kültü-
ründen’ gelenlere Türkiye’de mülteci olarak kalma izni
vermektedir. Bu kanun Türkiye’nin s›n›r d›fl› etme, mül-
tecilerin üçüncü bir ülkeye yerlefltirilmesi konusundaki
›srar›n›n ve Cenevre Sözleflmesi’ne koymufl oldu¤u ‘co¤-
rafi k›s›tlaman›n’ kültürel ve ideolojik arka plan›n› göz-
ler önüne sermektedir.21

Türkiye, 1951 y›l›nda mültecilerin statüsünü belirle-
yen Cenevre Sözleflmesi’ni oluflturan ve onu ilk imzala-
yan ülkeler aras›ndad›r. Fakat bu sözleflmeyi imzalarken
Türkiye sözleflmenin onaylanmas›nda zaman ve co¤raf-

ya k›s›tlamas› getirmifltir.22 1967 y›l›nda mülteciler sta-
tüsüyle ilgili ek protokolü imzalarken koymufl oldu¤u za-
man k›s›tlamas›n› kald›rmay› kabul eden Türkiye, ‘co¤-
rafya k›s›tlamas›n›’ kald›rmamak için bugüne kadar di-
renmifltir.23 Böylece Türkiye sadece Avrupa uyruklu göç-
menlere mülteci statüsü vermeye devam etmektedir. Bu
co¤rafya d›fl›ndan gelen göçmenler mültecilere verilen
haklardan yararlanamamaktad›rlar. Bu durum Türki-
ye’nin iki tarafl› bir politika izlemesine sebep olmufltur.
Birinci taraf Cenevre Sözleflmesinde mülteci olarak ka-
bul edilen ve So¤uk savafl s›ras›nda Do¤u Avrupa ve Ko-
münist ülkelerden gelen mülteciler24, ikinci taraf ise Tür-
kiye taraf›ndan resmen tan›nmayan ve esnek bir politi-
kayla karfl›lanan Avrupa d›fl›ndan ve özellikle Irak ve
‹ran’dan gelen mültecilerdir

So¤uk Savafl s›ras›nda Türkiye s›¤›nma ve mülteci
statüsünü sadece Do¤u Avrupa ülkelerinden gelen insan-
lara geniflletmifltir. Fakat bu, mültecilerin en k›sa za-
manda üçüncü bir ülkeye yerlefltirilecekleri anlay›fl›yla
kabul edilmifltir. Türkiye’nin böyle bir genifllemeyi kabul
etmesinin arkas›ndaki etmenler anti-komünist politikas›-
n›n do¤al bir sonucu olmas›, bu bölgelerden gelen mülte-
cilerin say›ca az olmalar› ve bu mültecilerin yerlefltiril-
melerinin ve masraflar›n›n Bat›l› ülkelerce karfl›lanma-
s›ndan dolay› Türkiye’nin üzerine ekonomik, politik veya
sosyal olarak hiçbir yükünün olmamas›d›r.25 Türkiye’nin
ulusal yap›s›n› de¤ifltirmemesi ve bu insanlar› Türk top-
lumuna entegre etmek zorunda olunmamas› bu mülteci-
lerin tehdit olarak görülmemesini sa¤lam›fl ve böyle bir
politikan›n uygulanmas›n›n temel nedeni olmufltur.

Türkiye’nin 1979 devriminden sonra ‹ran’dan gelen
göçmenlere karfl› politikas› genel olarak esnek olmufltur.
Bu göçmenlerin Türkiye’nin Cenevre Sözleflmesi’ndeki
‘co¤rafya k›s›tlamas›’ndan dolay› resmen mülteci olarak
kabul edilmemelerinin yan›nda Türkiye kendi topraklar›-
na girifl yapmalar›na izin vermifltir. Ülkeye pasaportlar-
la girifl yapanlar ve yaflamlar›n› sürdürebilecekleri eko-
nomik kaynaklar› gösterebilenlere düzenli olarak ülkeye
girifl ve ülkeden ç›k›fl izni verilmifl,  bu insanlar›n gerekli
izinler olmadan yaflamalar›na imkân tan›nm›flt›r. Türki-
ye’ye yasal olmayan yollardan girifl yapanlarsa mahke-
melere ç›kart›lm›fl ve sembolik cezalara çarpt›r›ld›ktan
sonra onlara da ülkede kalma izni verilmifltir.26 Bu esnek
politikan›n önemli baflka bir özelli¤i bu insanlar›n resmi
olarak mülteci baflvurusunda bulunmalar›n› ve böylece

18 Robert Bideleux, ‘What does it Mean to be European? The Problems of Constructing a Pan-European Identity’ Uncertain Europe: Building a new European Security
Order?içinde (eds) Martin A: Smith &Graham Timmins, London, New York, Routledge, 2001s.25; Kemal Kiriflçi, ‘Turkey: a Transformation..., a.g.e.
19 Kemal Kiriflçi, ‘Turkey: a Transformation..., a.g.e.
20 Ahmet Icduygu & E Fuat Keyman ‘Globalization, security, and migration: The case of Turkey Global Governance, Jul-Sep 2000. Vol. 6,  Iss. 3,  s. 385.
21 Kemal Kiriflçi, ‘The Question of Asylum...a.g.e, s. 89. 
22 Kemal Kiriflçi, ‘Is Turkey Lifting the ‘Geographical Limitation’? – The November 1994 Regulation on Asylum in Turkey’, International Journal of Refugee Law, Vol. 8,
No. 3, s. 293.
23 Steven Corlii, ‘Asylum in Turkey: Today and Futures Prospects’ in, in Migration and Labour in Europe: Views from Turkey and Sweden, eds. Bo Johansson & Emrehan
Zeybeko¤lu, ‹stanbul, fiefik Matbaas›,2003,s  .77; Kiriflçi, The Question of Asylum..., a.g.e., s. 83.
24  Kiriflçi, The Question of Asylum..., a.g.e., s. 83,84.
25  Kiriflçi, ‘Is Turkey......, a.g.e, s. 295,296.
26  a.e, s. 297.
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Türkiye’nin bask›ya maruz kalmas›n› engellemek olmufl-
tur. 

3.2. 1990’lardan sonra Türkiye’nin Göç Politikas›

1988 ve 1991 y›l›nda Irak’tan Türkiye’ye yönelik ger-
çekleflen toplu göçler bu ülkeyi zor durumda b›rakm›fl ve
daha s›k› bir politika izlemesine neden olmufltur. Türkiye
bu insanlara mülteci tan›mlamas›n› getirmemek için di-
renmifl, buna neden olarak da ‘co¤rafi k›s›tlamay›’ gös-
termifllerdir. Ayr›ca Kuzey Irak’ta ‘güvenli bölge’nin ku-
rulmas› Türk makamlar›n›n Kuzey Irak’›n Irakl› Kürtler
için güvenli oldu¤unu ve buraya yerleflebileceklerini söy-
lemelerinin önünü açm›flt›r.

Bu tür toplu göç hareketleri 1994 y›l›nda Türkiye’nin,
Avrupa d›fl›ndan üçüncü bir ülkeden s›¤›nma talebinde
bulunan ve toplu olarak göç eden insanlar›n durumlar›n›
kontrol alt›na almak amac›yla yeni bir düzenleme ortaya
koymas›na neden olmufltur. Bu düzenleme, pratikte
üçüncü ülke uyruklular›na uygulanmakta olan politika-
n›n hukuki zeminini haz›rlam›flt›r. Böylece Türkiye, flim-
diye kadar Ankara’daki Birleflmifl Milletler Mülteci Yük-
sek Komiserli¤ine (UNHCR) b›rakt›¤› statü belirleme yet-
kisini kendi eline alarak geçmiflteki politikalardan bir ay-
r›lma göstermifltir.27 Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç du-
yulmas›n›n bafll›ca nedenleri ülkeye girifl yapan insanla-
r›n hükümetin kontrolü d›fl›nda kalmas› ve mevcut ka-
nunlara ayk›r›l›k göstermesi; Türk makamlar›n UNHCR
taraf›ndan tan›nan mültecilerin ülkede oldu¤unu, ancak
ayr›lmak üzere havaalan›na geldikleri zaman fark ede-
bilmeleri; geliflmelerin ülkenin do¤u s›n›r›n›n kontrolünü
çok önemli hale getirmesi, yasa d›fl› göçü kontrol alt›na
alma ve engelleme amac› olarak s›ralamak mümkün-
dür.28 Bu düzenlemeyle ‘Mülteci’ ve ‘s›¤›nmac›’n›n tan›m-
lar› Türk mevzuat›nda netlik kazanm›flt›r. 1994 düzenle-
mesi s›¤›nma ve mülteci konusunda devletin daha aktif
olmas›n› sa¤larken ayn› zamanda belirli problemleri çöz-
mekte yetersiz kalm›flt›r. S›¤›nma talebinde bulunmak
için 5 günlük bir limitin tan›nmas› ve yasa d›fl› yollarla
girifl yapanlar›n s›¤›nma talebi için girifl yapt›klar› s›n›r-
daki karakola gitmek zorunda kalmalar› bu insanlar›n
Türkiye’de yasa d›fl› yollarla kalmaya devam etmelerini
teflvik etmifltir. Ayr›ca polis birimlerinin yeni düzenleme
hakk›nda yeterince bilgilendirilmemesi de s›¤›nma tale-
binde bulunanlar›n haks›z muamelelerle karfl› karfl›ya
kalmalar›na sebep olmufltur.  Bu yasada UNHCR’nin gö-
revi net olarak tan›mlanmam›flt›r. Bu kurumla iflbirli¤i

yapma ça¤r›s›nda bulunulurken, bu iflbirli¤inin ne boyut-
larda olaca¤› belirtilmemifl ve bu iflbirli¤i k›s›tl› kalm›fl-
t›r.291999 y›l›nda Türkiye mülteci baflvurusu için koymufl
oldu¤u 5 günlük s›n›r› 10 güne ç›kartmay› kabul etmifl-
tir.30

Transit ve yasa d›fl› göçün artmas› Türk makamlar›-
n›n pek çok ülkeyle ‘geri gönderme’ antlaflmalar› imzala-
mas›na neden olmufltur. fiimdiye kadar Türkiye; Suriye,
K›rg›zistan, Romanya gibi ülkelerle bu antlaflmalar› im-
zalam›fl, Bulgaristan, M›s›r, Kazakistan, Libya, Lübnan,
Makedonya, Sirilanka, Rusya, Ukrayna, Özbekistan gibi
ülkelerle de antlaflma görüflmelerini sürdürmektedir.31

Ayr›ca insan ticaretiyle mücadele çerçevesi içerisinde
A¤ustos 2002 y›l›nda Türk Ceza Kanununa insan kaç›r-
ma ve ticaretini hukuki bir suç olarak tan›mlayan yeni
maddeler eklenmifltir.

4- Türkiye ve AB iliflkilerinde Göç

Avrupa Birli¤i’nin ve üyelerinin benimsemifl oldu¤u
mülteci ve göç politikas› bu çal›flman›n kapsam› içerisi-
ne girmemekle beraber AB’nin Türkiye’ye karfl› bu konu-
daki tutumunu ve isteklerini anlamak bak›m›ndan bu ko-
nuya genel bir bak›fl faydal› olacakt›r. Bu ba¤lamda
AB’nin mülteci ve göç politikas›n›n bir taraf›, mültecile-
rin haklar›n›n geniflletilmesi ve korunmas› amac›nda
olan ‘aç›kl›k mekanizmas›n›n’, di¤eri ise yasa d›fl› göçü
engellemek amac›nda olan ‘kontrol’ mekanizmas›n›n
oluflturdu¤u bir madalyonun iki farkl› yüzünü temsil et-
mektedir.32 Avrupa Birli¤i’nin politikas›n›n bu çeliflkili
durumu Türkiye AB iliflkilerine de yans›maktad›r.

Ayr›ca, pek çok Bat›l› ülkede s›k› s›n›r kontrolleri ve
yasa d›fl› göç ve mültecilere karfl› uygulanan k›s›tlay›c›
mekanizmalar, göç hareketlerinin Avrupa’dan Türki-
ye’nin de dahil oldu¤u çevre ülkelere kaymas›na sebep
olmufltur.33 Bu durum, AB aç›s›ndan Türkiye’nin göç po-
litikas›n›n önemini art›rmaktad›r. Ayn› zamanda, AB’nin
yasa d›fl› göçe karfl› oluflturmufl oldu¤u politikalardan
dolay› yasa d›fl› göçle mücadelenin maliyetinin çevrede-
ki ülkelere kayd›¤› düflüncesi vard›r. Fakat Türk makam-
lar›na göre yasa d›fl› göçle mücadelede, özellikle Avrupa
Birli¤i ülkeleri söz konusu oldu¤unda maliyet kaymas›
yerine maliyet paylafl›m› esas olmal›d›r.34

Avrupa’ya do¤ru gerçeklefltirilen yasad›fl› göçte geçifl
ülkesi olan ve Avrupa Birli¤i aday› olan Türkiye’nin göç
hakk›ndaki politikalar› ve uygulamalar› Avrupa Birli-
¤i’nin göç politikas› için çok önemli hale gelmektedir. Bu

27 Bill Frelick, ‘Barriers to Protection: Turkey’s Asylum Regulations’, International Journal of Refugee Law, Vol.9, no.1, 1997, s.9; Kiriflçi, ‘the Question...., a.g.e, s. 86.
28 Kiriflçi, ‘Is Turkey......, a.g.e, s 300-301.
39 a.e, s. 304-305.
30 Kemal Kiriflçi, ‘The Question...., a.g.e, s. 87.
31 Kemal Kiriflçi, ‘Reconciling Refugee..., a.g.e.
32 Joanna Apap & Segio Carrera, ‘towards a Proactive immigration policy for the EU’, CEPS (Center for European Policy Studies) Working Document, no. 198, December
2003, s.3
33 A. ‹çduygu, ‘Irregular....a.g.e, s. 19.
34 a.e., s. 56.

S T R AT E J ‹ K  Ö N G Ö R Ü165

AB Kap›s›nda Türkiye ve Göç Politikas›



ba¤lamda Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’den istedikleri ve
bu iki taraf aras›ndaki anlaflmazl›klar›n boyutu, bu prob-
lemin çözümünün ne kadar mümkün oldu¤unu göstere-
cektir. Bu nedenle bu bölümde s›ras›yla bu maddelere
de¤inilecektir.

4.1. AB’nin Göç Politikas› çerçevesinde Türkiye’ye
bak›fl› ve ondan istedikleri

Göç konusunda Türkiye ve AB iliflkileri 2 boyutta ele
al›nmal›d›r. Bunlar, Türkiye’nin mülteci ve s›¤›nmac›lara
karfl› politikas› ve illegal göçle mücadele yöntemleri ola-
rak s›ralanabilir. Bu iki boyut aras›ndaki belirsizlik, da-
ha önce de belirtildi¤i, gibi Türkiye’yi zor durumda b›rak-
maktad›r. 

Türkiye’nin s›¤›nmac› ve mülteci politikalar›nda
AB’nin birincil iste¤i bu ülkenin Avrupa Birli¤i müktese-
bat›na uyumunu gerçeklefltirmesi ve mültecilerin temel
hak ve özgürlüklerine sayg› göstermesi olmufltur. Bu
ba¤lamda Türkiye’den, mültecilerin statüsünü belirleyen
Cenevre Konvansiyonu’na koymufl oldu¤u co¤rafi k›s›tla-
ma çekincesinin kald›r›lmas› istenmifltir.

Ayr›ca AB Türkiye’den, ilk s›¤›nmac› ülkesi olarak gö-
revlerini yerine getirmesi, s›¤›nma baflvurular›n› iflleme
alacak bir kapasite gelifltirmesi ve mülteci statüsü ka-
zanm›fl göçmenlerin ülkeye yerleflmesine izin vermesi ko-
nusunda talepte bulunmaktad›r.35 Fakat belli olmayan
adayl›k statüsü yüzünden Türk görevlileri iflbirliklerinin
üyelikle sonuçlanmamas› durumunda s›¤›nma ve illegal
göç konusunda zorluklar›n üstesinden tek bafl›na gelmek
zorunda kal›naca¤›ndan korkmufllard›r. 17 Aral›k’ta Tür-
kiye’ye müzakere için verilen tarih, henüz bu endiflenin
yok olmas›na neden olmam›flt›r. Bir ‘kale Avrupas›’n›n’
oluflumuna flahit olan görevliler Türkiye’nin bir tampon
bölge haline gelmesinden endifle etmektedir.36

Haziran 2002 y›l›nda gerçeklefltirilen Sevile Zirvesin-
de Avrupa Komisyonu Türkiye’nin de içinde bulundu¤u
birçok ülkeyle ‘geri gönderme’ antlaflmalar›n›n imzalan-
mas›na karar vermifltir. Türkiye bu tür bir antlaflman›n
imzalanmas›na uzun süre direnmifl ve bunun yerine ge-
cikmesiz oldu¤u sürece üçüncü ülke vatandafllar›n›n Tür-
kiye’ye geri gönderilmesini kabul etti¤ini ve kendi vatan-
dafllar›n›n geri gönderilmesinin çok do¤al oldu¤unu dile
getirmifltir. Ancak Mart 2004’te, Türkiye böyle bir ant-
laflma için AB ile görüflmelere bafllamay› kabul etmifl-
tir.37 Türk makamlar›n›n bu antlaflmay› imzalamak iste-
memelerinin ard›nda, Avrupa taraf›ndan kabul edilme-
yen mültecilerin Türkiye’ye gönderilerek, bu ülkenin bir

tampon ülke olmas›ndan korkmalar› yatmaktad›r.  
Yasa d›fl› göçle mücadele konusunda Türkiye Avrupa

Birli¤i ülkeleri taraf›ndan bu olguyu politik olarak kul-
land›¤› ve yasa d›fl› göçe karfl› yeterli önlemleri almad›¤›
konusunda pek çok kez elefltiriye maruz kalm›flt›r.38

Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’den istedi¤i bir baflka dü-
zenleme, vize politikas›n› Schengen vize rejimiyle uyum-
lulaflt›rmas›d›r.39 Bu ba¤lamda Türkiye’nin uygulam›fl ol-
du¤u liberal vize politikas› AB taraf›ndan s›kl›kla eleflti-
rilmifltir. Üye olabilmenin koflullar›ndan olan bu düzenle-
me Türkiye’nin yerine getirmesi gereken bir zorunluluk-
tur.

4.2. Türkiye ve AB aras›nda bir orta yol
bulunmas›n›n olas›l›¤›

Genel olarak bak›ld›¤›nda Türkiye’nin AB’nin istekle-
ri karfl›s›nda kalm›fl oldu¤u ikilem en önemli sorunu tefl-
kil etmektedir. Bir taraftan otoriteler yasa d›fl› ve transit
göçü kontrol alt›nda tutacak ve engelleyecek kapasitele-
rini artt›rmalar› için bask› alt›nda tutulurken di¤er taraf-
tan yürürlükte olan mülteci politikalar›n›n ve uygulama-
lar›n›n liberalleflmesini istemektedirler. Özellikle Türki-
ye’de mültecilerle, yasa d›fl› göç gerçeklefltiren insanlar
aras›ndaki tan›mlaman›n ve bu ikisini ay›rt etmenin zor-
luklar›, durumu daha da karmafl›k hale getirmektedir.40

Bu ba¤lamda Türkiye’nin bir tak›m problemlerle karfl›
karfl›ya kald›¤›n› belirtmek gerekir.

Co¤rafi k›s›tlaman›n kald›r›lmas› konusu baflka bir
problem teflkil etmektedir.  Bu k›s›tlamayla ilgili önemli
bir problem Türkiye ve UNHCR aras›nda mülteci statüsü
konusundaki anlay›fl fark›d›r. 1994 düzenlemesi bu
problemlerin giderilmesinde yeterli olamam›flt›r.
UNHCR’nin resmi olmayan statü belirlemesinden ve bu
belirlemelerin Türk makamlar›na bildirilmemesinden do-
lay› bu kurumun mülteci olarak kabul etti¤i fakat Türk
makamlar› taraf›ndan yasa d›fl› olarak görülen göçmen-
lerin s›n›r d›fl› edilmesi Türkiye üzerinde bask›lara neden
olmufltur. Ayr›ca, Bat› ülkelerinde göç konusunda daha
s›k› politikalar›n gelifltirmesi mülteci statüsünde olan in-
sanlara yerleflebilecekleri üçüncü bir ülke bulan
UNHCR’nin iflini daha da çok zorlaflt›rmaktad›r. Türki-
ye’nin, mülteci statüsü kazanm›fl insanlar› belirli bir sü-
re sonra üçüncü bir ülke bulamamalar› halinde s›n›r d›fl›
etmesi UNHCR’yi daha zor bir durumda b›rakmaktad›r.41

Fakat 1997 y›l›ndan itibaren Türkiye ile UNHCR aras›n-
da iflbirli¤inin geliflmeye bafllad›¤›n› ve bu iflbirli¤inin s›-
k›laflarak devam etti¤ini söylemek yerinde olacakt›r. 

35 Kemal Kiriflçi, ‘The Question...., a.g.e, s. 80.
36 Kemal Kiriflçi, Turkish Asylum Policies in a European Perspective, in Migration and Labour in Europe: Views from Turkey and Sweden, eds. Bo Johansson & Emrehan
Zeybeko¤lu, ‹stanbul, fiefik Matbaas›,2003, s. 57,58. 
37 Kemal Kiriflçi, Reconciling…, a.g.e.
38 Kiriflçi, , ‘The Question...., a.g.e, s. 95.
39 Kiriflçi, ‘ Turkish Asylum Policies..., a.g.e, s. 57.
40 A. ‹çduygu, ‘Irregular....., a.g.e, s. 10.
41 Kiriflçi, ‘Is Turkey......, a.g.e, s.306.
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AB ve Türkiye aras›nda büyük bir önem teflkil eden
‘co¤rafi k›s›tlaman›n’ kald›r›lmas› Türkiye taraf›ndan
baz› çekincelerle karfl›lanmaktad›r. Her fleyden önce as-
keri ve politik çevrelerde, k›s›tlaman›n kald›r›lmas› sonu-
cu Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilmeyen mültecile-
rin Türkiye’de kalacaklar› ve bu ülkenin bir tampon böl-
ge olaca¤› endiflesi hakimdir. Bu konuda Türkiye’de iki
görüfl hâkimdir. K›s›tlaman›n kald›r›lmas›na karfl› olan
ve Türkiye’nin mülteciler için bir cennet haline gelece¤i-
ni düflünenler bir görüflü olufltururken di¤erleri k›s›tla-
mas›n›n kald›r›lmas›n›n AB’nin politik ve hukuki stan-
dartlar›na ulafl›lmas›n›n üye olmak için do¤al bir süreç
oldu¤unu savunanlard›r.42 Bu çerçevede en önemli görev
AB’ye düflmektedir. AB’nin Türkiye’ye üyelik için bir ta-
rih vermesi AB’nin samimiyeti hakk›nda pek çok kifli ve
kurumda var olan flüpheleri sona erdirecek ve daha sa¤-
lam ad›mlar at›lmas›n› kolaylaflt›racakt›r. 

Co¤rafi k›s›tlaman›n bir baflka boyutu olan güvenlik
de Türk makamlar›n›n bu konuda çekinceli davranmala-

r›n›n bir baflka nedenini oluflturmaktad›r. Bu k›s›tlama-
n›n kald›r›lmas› mülteci olarak tan›mlanan göçmenlerin
Türk toplumuna entegrasyonunu zorunlu k›lmaktad›r.
Daha önceden belirtildi¤i gibi Türk milliyetçili¤inin ‘ho-
mojen’ bir anlay›flla infla edilmesinden dolay› bu Türk
makamlar›nca bir tehdit olarak alg›lanmaktad›r. Fakat
Kopenhag kriterlerini yerine getirmek amac›yla, özellik-
le insan ve az›nl›k haklar› üzerine yap›lan reformlar, Tür-
kiye’deki bu homojen kültür anlay›fl›n›n de¤iflmesine kat-
k›da bulunmakta ve Türkiye farkl› kültürlerin bar›nabil-
di¤i bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. Bu ilerlemeyle

mültecilerin Türk toplumuna entegre edilmesi bir tehdit
olarak alg›lanmaktan ç›kacakt›r.   

‹ki taraf aras›nda bir baflka problem ‘maliyetlerin
paylafl›m›’ konusundad›r. Türkiye’nin ilk mülteci ülkesi
haline gelmesi Türk makamlar›n›; bunun ekonomik, sos-
yal ve politik sonuçlar› hakk›nda kayg›land›rmaktad›r.
Türkiye’nin flu anki ekonomik durumu ele al›nd›¤›nda bu
ülkenin, özellikle ekonomik aç›dan, bu tür yükümlülükle-
ri kald›ramayaca¤› aç›k olarak görünmektedir. Bu ba¤-
lamda en sa¤l›kl› çözüm AB’nin, mevcut mülteci fonlar›-
n›n d›fl›nda da yard›mlarda bulunmas› olacakt›r.43

5-Sonuç

Mülteci ve göç politikas› çerçevesinde Türkiye ve AB
aras›ndaki problemlerin ve iflbirli¤inin boyutunu anla-
mak bu iki taraf›n göçe nas›l bakt›klar›n› iyi analiz ede-
bilmekle yak›ndan ilintilidir. Bu ba¤lamda bu çal›flma
Türkiye’nin, kuruluflundan bu yana göç olgusuna nas›l
bakt›¤›n› ve bunun AB ile olan iliflkilerini nas›l etkiledi¤i-
ni aç›klama amac› tafl›m›flt›r.

Bunun için ilk önce Türkiye’nin maruz kald›¤› göç ha-
reketleri, 1990’larda göç hareketlerinin karakterinde
meydana gelen de¤ifliklikler dönüm noktas› kabul edile-
rek iki dönemde incelenmifltir. ‹lk dönem Türkiye’ye kon-
trollü bir göçün oldu¤u ve ana problemin mülteci statü-
süyle s›n›rl› kald›¤› bir dönem olurken, ikinci dönem kon-
trol edilmesi daha zor ve çeflitlenmifl bir göçün gerçeklefl-
ti¤i bir dönem olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Türkiye’nin
bu göç hareketlerine karfl› tak›nd›¤› tutum da bu iki dö-
nem aras›nda farkl›l›k göstermektedir. Türkiye ilk dö-
nemde daha esnek bir politika izlerken ikinci dönemde
daha kontrollü bir politika izlemeyi tercih etmifltir.

AB’yle olan iliflkiler incelendi¤inde mültecilerin hak-
lar›n›n korunmas›yla yasa d›fl› göçün kontrol alt›na al›n-
mas›n›n Türkiye üzerinde bask› oluflturdu¤u görünmek-
tedir. Türkiye ve AB iliflkisinde önemli bir baflka konu
olan ‘co¤rafi k›s›tlama’n›n kald›r›lmas› konusunda Türki-
ye’ye oldu¤u kadar AB’ye de çok önemli görevler düfl-
mektedir. Türkiye’nin AB müktesebat›na uyumu için ger-
çeklefltirmesi gereken reformlar›n baflar›l› olmas›nda
AB’nin tutumu ve Türkiye’ye müzakere tarihi verdikten
sonra bafllat›lan reformlara destek vermesi büyük önem
tafl›maktad›r.

‹kinci bir gereklilik AB’nin, maliyetleri Türkiye ile
paylaflmaya istekli olmas›d›r. Böyle bir paylafl›m olma-
dan Türkiye yasa d›fl› göçle mücadelede tek bafl›na kala-
cak ve baflar›s›z olma riski artacakt›r ki, bu da do¤al ola-
rak AB’yi de etkileyecektir. fiu durumda, bu alanda daha
s›k› bir iflbirli¤inin sa¤lanabilmesi için 17 Aral›k’ta Tür-
kiye’ye verilen üyelik tarihi, kayg›lar› tam olarak yok et-
memekle birlikte bu alanda önemli bir geliflme sa¤laya-
cakt›r. 

42 Kiriflçi, ‘The Question..., a.g.e, s. 88.
43 Kirflçi, ‘ Reconciling...., a.g.e. 

S T R AT E J ‹ K  Ö N G Ö R Ü167

AB Kap›s›nda Türkiye ve Göç Politikas›


