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ÖNSÖZ 
 

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-

devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere” konulu bu proje Türkiye’nin uluslararası göç ve 

sığınma politikalarını tarihsel süreç içerisinde kapsamlı ve sistemli bir şekilde ele alıp, bu 

politikaların güncel konumunu ve gelecekteki dönüşüm süreçlerini irdelemektedir. Modern 

Türkiye tarihi Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana farklı şekiller alan uluslararası göç ve 

sığınma hareketlerine sahne olmuştur. Kuruluşunun ilk yıllarında uluslararası bir nüfus 

mübadelesi sonucunda nüfusu önemli ölçüde göçle yenilenen Türkiye, aynı yıllarda yine 

yüksek sayılara varan bir soydaş göçüyle karşılaşmış, bunu köylerden kentlere gerçekleşen iç 

göçler ve işgücü göçleri izlemiştir. Soğuk Savaş, küreselleşme ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 

üyelik süreci gibi birçok gelişme ulusal ve uluslararası ortamı etkilemiş ve Türkiye’ye yönelen 

göçmen ve sığınmacı profilinde de belirgin değişikliklere neden olmuştur. Türkiye artık sadece 

göç veren ve alan bir ülke değil, aynı zamanda başka ülkelere gitmek isteyen ülke vatandaşları 

için geçiş yapabilecekleri bir “göç geçiş ülkesi” konumuna gelmiştir. Göç ve sığınma 

politikalarını tarihsel ve güncel düzeyde ele alan kapsamlı bir çalışmanın yokluğundan yola 

çıkan bu çalışma da, son dönemde uluslararası göç ve sığınma politikalarının Türkiye için artan 

önemini göz önüne alarak, hem  bu politikaların ayrıntılı bir değerlendirmesini yapmayı, hem 

de tarihsel bir bakış açısıyla bu politikaların toplumsal, siyasal ve ekonomik yansımalarına 

dolaysız göndermeler de bulunmayı hedeflemiştir.  

 

Bu çalışma,  bu kapsamıyla alanındaki ilk çalışmalardan birisi olması nedeniyle, kendi içinde 

bir zenginlik sunmasına rağmen, çeşitli sınırlılıklar da içermektedir. Özellikle Türkiye’nin hem 

göç veren, hem de göç alan ülke konumlarını birleştirmesi kapsamında öncü bir çalışma olması 

nedeniyle, daha önce bu konuda yapılmış çalışmaların yokluğu sınırlı bilgimizin literatürle 

birleştirilmesi konusunda bir zorluk yaratmıştır. Yöntem açısından ise, yoğun bir arşiv 

çalışması gerektiren araştırmanın zaman açısından kısıtlılığı başka bir sınırlayıcı neden olarak 

görülmelidir. Son olarak, göç politikaları üzerine yoğunlaşan bu araştırma Türkiye’nin göç alan 

ve göç veren rolleriyle farklı göç politikalarının değerlendirmesini içerdiği için, yine bu 

politikaların kuramsal olarak birlikte değerlendirilmesi bağlamında yöntemsel bir güçlükle de 

karşılaşmıştır. 

 

Elimizdeki çalışmanın gerçekleştirilmesi sırasında ana araştırmacıların dışında, projeye birçok 

genç bilim insanının katkısı olduğu bir gerçektir. Bu çerçevede araştırmacılar şu kişilere 
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teşekkür borçludurlar. Öncelikle bütün araştırma boyunca araştırmaya asistanlık yapan Ayşem 

Biriz Karaçay’ın  aynı çerçevede Çiğdem Aksu’nun emekleri anılmalıdır. Ayrıca asistan olarak 

Şahizer Samuk, Ayşe Özge Özdemir, Deniz Sert, Derya Özkul, Ebru Salman, Sibel Balcı ve 

Mine Karakuş önemli yardımda bulunmuşlardır. Kurumsal olarak, araştırmanın mali desteğini 

sağlayan Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu’nun (TÜBİTAK) ve araştırmacıların bağlı 

oldukları üniversitelerin ---Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi --- 

katkıları büyük olmuştur.  Son olarak, özellikle araştırmanın veri toplama aşamasında bilgilerini 

araştırmacılarla paylaşan bütün resmi ve özel kurumların ve çalışanlarının desteği olmaksızın 

bu çalışmanın gerçekleşemeyeceği şüphesizdir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

5 
 

 

İÇİNDEKİLER 

 

ÖNSÖZ ................................................................................................................................................... 3 

Kısaltmalar ........................................................................................................................................... 10 

Özet ...................................................................................................................................................... 11 

Summary .............................................................................................................................................. 12 

Bölüm 1 ................................................................................................................................................ 13 

Giriş ....................................................................................................................................................... 13 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı ....................................................................................................... 15 

Araştırmanın Tasarımı ve Uygulaması .............................................................................................. 19 

Çalışmanın Bölümleri ......................................................................................................................... 22 

Referanslar ........................................................................................................................................ 25 

Bölüm 2 ................................................................................................................................................ 26 

Bir Siyaset ve Siyasa Alanı Olarak Uluslararası Göç: Son Yüzyılda Dünya ve Türkiye .......... 26 

2.1 Giriş .............................................................................................................................................. 26 

2.2 Kullanılan Kavramlar Üzerine ...................................................................................................... 27 

2.3 Uluslararası Göçe Kuramsal ve Analitik Bakış Açıları .................................................................. 34 

2.4 Son Yüzyılın Göç Tarihi Üzerinden: Dünya ve Türkiye .................................................................. 46 

2.5 Sonuç: Uluslararası Göçün Siyaseti ve Siyasalarına Analitik Bir Bakış ......................................... 65 

Referanslar ........................................................................................................................................ 70 

Bölüm 3 ................................................................................................................................................ 77 

Türkiye’de Değişen Siyasal Konjonktür, Değişen Göç ve İskan Politikaları .............................. 77 

3.1 Giriş .............................................................................................................................................. 77 

3.2 Yönetmek İçin “Karıştırmaktan”, Yönetmek İçin “Ayıklamaya”: Osmanlı’da Değişen Sürgün ve 

İskan Uygulamaları ............................................................................................................................ 82 

3.2.1 Yönetmek İçin “Karıştırmak” ................................................................................................ 82 

3.2.2 Yönetmek İçin “Karıştırma”da Sorunlar ............................................................................... 87 

3.2.3 Yönetmek İçin “Ayıklamak” .................................................................................................. 94 

3.3 Ulus-Devletin Kuruluşu: Önce Yerleşmek, Sonra Yerleştirmek ..................................................... 99 

3.3.1 Zorunlu Mültecilik: Mübadele ve İskan .............................................................................. 100 

3.3.2 Mübadele ve Cumhuriyet Döneminin İlk İskan Kanunu ..................................................... 103 

3.3.3 Göçler Sonrası Yeni Toplumun Oluşumu I: Önce Ev Sahipleri Yerleşiyor ........................... 105 

3.3.4 Göçler Sonrası Yeni Toplumun Oluşumu II:  Doğu’nun “Zorla” Yerleştirilmesi .................. 113 

3.4 Cumhuriyetin Kuralları Kesinleşiyor ........................................................................................... 121 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

6 
 

3.4.1 Yönetmek İçin “Benzeştirmek”: 1934 İskan Kanunu ve Sonrası ......................................... 121 

3.4.2 1934 İskan Yasası: Kimi Kaynaştırdı? Kimi Dışladı? ............................................................. 125 

3.4.3 Kürt Sorunu ve İskan Kanunu ............................................................................................. 126 

3.4.4 Toprak Sorunu ve İskan Kanunu ......................................................................................... 128 

3.4.5 Göç Politikası ve İskan Kanunu ........................................................................................... 129 

Referanslar ...................................................................................................................................... 130 

Bölüm 4 .............................................................................................................................................. 138 

Balkan Göçmenleri ve Değişen Uygulamalar: İskan Kurumunun Dostları .............................. 138 

4.1 Giriş ............................................................................................................................................ 138 

4.2 Kurucu Balkan Göçmenleri: 1923-1949 ..................................................................................... 139 

4.3 Soğuk Savaş Dönemi Balkan Göçmenleri  I:   1951-52 Bulgaristan Göçmenleri ........................ 145 

4.4 Soğuk Savaş Dönemi Balkan Göçmenleri II:   1989 Bulgaristan Göçü ve “Geri Dönüş” ............ 151 

4.5 “Yeni”  İskan Kanunu ................................................................................................................. 157 

4.5.1 Gelenekselin Yeniden, Yeniden  ve Yeniden Üretimi ......................................................... 157 

4.5.2 2006 Yeni İskan Yasası: Yasaya Devam, Kuruma Son ......................................................... 163 

4.6 Sonuç ......................................................................................................................................... 168 

Referanslar ...................................................................................................................................... 170 

Bölüm 5 .............................................................................................................................................. 173 

1950’lerden 2000’lere Türkiye’den Yurtdışına Yönelen İşgücü Göçü ...................................... 173 

5.1 Giriş ............................................................................................................................................ 173 

5.2 1950’lerden 1960’lara Kırdan Kente Göç: Köyden ve Köylülükten Kopuş .................................. 176 

5.3 1960’dan 70’lere Türkiye’den Avrupa’ya İşgücü Göçü .............................................................. 181 

5.4 1970’lerden 2000’lere Türkiye’den Avrupa’ya Göçün Gelişimi ve Yeni Göç Güzergahları ......... 195 

5.4.1. Avrupa’da Aile Birleşmeleri, Sığınma Göçü ve Geri Dönüşler ........................................... 196 

5.4.2 1970’lerden 2000’lere Avustralya’da Kalıcı Göçten Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da Proje 

Bağımlı Göçmenlere .................................................................................................................... 200 

5.4.3 1980’lerden 2000’lere Bağımsız Devletler Topluluğu’nda İş Adamları ve Proje Bağımlı 

Göçmenler ................................................................................................................................... 204 

5.5 Sonuç Yerine:  İşgücü Göçünde Dün Bugün ve Yarın ................................................................. 211 

Referanslar ...................................................................................................................................... 215 

Bölüm 6 .............................................................................................................................................. 222 

Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketleri ........................................................................ 222 

6.1 Giriş: Tarihsel Bakış .................................................................................................................... 222 

6.2 Türkiye Yönelen Uluslararası Göç Hareketlerinin Çeşitleri ........................................................ 223 

6.2.1 Düzenli Göçmenler (Oturma İzinleri) .................................................................................. 225 

6.2.1.1 Profesyoneller ............................................................................................................ 225 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

7 
 

6.2.1.2 Öğrenciler .................................................................................................................... 227 

6.2.1.3 Emekliler ...................................................................................................................... 228 

6.2.2 Düzensiz Göçmenler ........................................................................................................... 230 

6.2.2.1 Mekik ve Yasadışı Emek Göçü ............................................................................... 235 

6.2.2.2 Geçiş Göçü ................................................................................................................. 235 

6.2.2.3 Sığınmacılar ve Mülteciler ....................................................................................... 236 

6.3 Göç Olgusunu Denetlemek ........................................................................................................ 239 

6.3.1 Türkiye’nin Göç ve Sığınma Politikaları .............................................................................. 239 

6.3.2 Göç, Avrupa Birliği ve Türkiye ............................................................................................. 242 

6.3.2.1 Türkiye’nin Göç ve Sığınma Politikalarının AB’leşmesi ................................. 247 

6.3.2.2 1998-2008 İlerleme Raporları .................................................................................. 250 

6.4 Sonuç ......................................................................................................................................... 260 

Referanslar ...................................................................................................................................... 261 

Bölüm 7 .............................................................................................................................................. 265 

Avrupa Birliği Merkezli Uluslararası Göç Tartışmaları: Geçmişten Geleceğe ......................... 265 

7.1 Giriş ............................................................................................................................................ 265 

7.2 Arka Plan: Türkiye ve Uluslararası Göç ...................................................................................... 268 

7.3 Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Tamamlayıcılık .................................................... 273 

7.4 Avrupa Birliği Yolunda Türkiye: Yasal Düzenlemeler ................................................................. 278 

7.5 AB Yolundaki Türkiye için Bir Karşılaştırma: İspanya & Polonya ............................................... 283 

7.5.1 İspanya................................................................................................................................ 287 

7.5.2 Polonya ............................................................................................................................... 290 

7.6 Türkiye’den Avrupa Birliği Ülkelerine Olası Göç Senaryoları ve Göç Öngörüleri ....................... 292 

7.7 Sonuç: Politika Önerileri ............................................................................................................ 300 

Referanslar ...................................................................................................................................... 307 

Bölüm 8 .............................................................................................................................................. 310 

Sonuç: 1923’ten 2023’e Uluslararası Göç Siyaset ve Siyasa Alanları ..................................... 310 

8.1 Giriş ............................................................................................................................................ 310 

8.2 Göç Siyasetinin Arkası: Bir Ülke ve Birçok Göç........................................................................... 313 

8.3 Göç Siyaseti ve Siyasaları: Dün, Bugün ve Yarın ........................................................................ 318 

Ekler .................................................................................................................................................... 329 

EK 1: 885 Sayılı İskan Kanunu 1926 ................................................................................................. 329 

EK 2: 2510 Sayılı İskan Kanunu 1934 (İlk Hali) ................................................................................. 331 

EK 3: 2510 Sayılı İskan Kanunu 1934 (Son Hali- 2006) .................................................................... 344 

EK 4: 5543 Sayılı İskân Kanunu (2006) ............................................................................................. 367 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

8 
 

EK 5: İskan Kanunu Değişiklik Tablosu ............................................................................................. 383 

EK 6: Uluslararası Göç ve İskan Kurumu ile İlgili Yasa ve Uluslararası Anlaşmalar (Önemli Tarihler)

 ......................................................................................................................................................... 397 

EK 7: Resimler .................................................................................................................................. 401 

Resim 1: 1960’larda Almanya’ya giden işçiler ............................................................................. 401 

Resim 2: İşçiler Almanya’da ......................................................................................................... 402 

Resim 3: Kente Göç eden Köylüler .............................................................................................. 403 

Resim 4: Kentliler  “Köylüleri” Yadırgıyor 1 ................................................................................. 404 

Resim 5: Kentliler Köylüleri Yadırgıyor  2 .................................................................................... 405 

Resim 6: Kente Köylü Akını  Var................................................................................................... 406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

9 
 

ŞEKİL 2.1:  GÖÇ SİSTEMLERİ ................................................................................................................... 41 
TABLO 3.1: ÇEŞİTLİ KAYNAKLARA GÖRE 19. YÜZYIL’DAN BU YANA TÜRKİYE’YE DIŞ GÖÇLE GELENLER ....... 92 
TABLO 4.1: DÖNEMLERE VE GELDİKLERİ ÜLKELERE GÖRE GÖÇMENLER ................................................... 140 
TABLO 4.2: YILLARA GÖRE İSKANLI VE SERBEST GÖÇMEN SAYILARI ......................................................... 145 
TABLO 5.1: TRAKTÖR SAYILARI YAPILAN YOLLAR VE OTOBÜS SAYILARI (1947-1965) ............................... 178 
TABLO 5.2: YEDİ BATI AVRUPA ÜLKESİNDEKİ GÖÇMEN NÜFUS (1950-1980) ............................................ 182 
TABLO 5.3: TÜRKİYE’NİN AVRUPA ÜLKELERİYLE İMZALAMIŞ OLDUĞU İKİLİ İŞGÜCÜ VE SOSYAL GÜVENLİK 

ANLAŞMALARI ...................................................................................................................... 185 
TABLO 5.4: YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLEN İŞÇİLERİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (1961-1976) ............. 188 
TABLO 5.5: FEDERAL ALMANYA’DA YABANCI İŞÇİ STOKU (1962-1975) ..................................................... 190 
TABLO 5.6: VARDIKLARI ÜLKELERE GÖRE TÜRKİYE’DEN YURTDIŞINA  GÖÇ, (1961-2005) ......................... 194 
TABLO 5.7: YILLARA GÖRE F.ALMANYA’DA TÜRKLERİN SIĞINMA İSTEKLERİ ............................................... 198 
TABLO 5.8: VARDIKLARI ÜLKELERE GÖRE TÜRKİYE KAYNAKLI SIĞINMACI HAREKETİ, (1981-2005) ............ 199 
TABLO 5.9: AVUSTRALYA’DA BULUNAN TÜRKİYE DOĞUMLU GÖÇMENLER (1961-1986) ............................. 201 
TABLO 5.10: RUSYA’DA FAALİYET GÖSTEREN TÜRK MÜTEAHHİTLİK FİRMALARININ ALDIKLARI PROJE SAYISI VE 

DEĞERLERİ, (1989-2007) .................................................................................................... 207 
TABLO 5.11: TÜRKİYE’DEN RUSYA’YA  İŞKUR’UN İŞÇİ GÖNDERİMLERİ  (1989-2007) ................................ 208 
TABLO 6.1: TÜRKİYE’YE YÖNELEN ULUSLARARASI GÖÇ HAREKETLERİ (1995–2008) ................................ 224 
TABLE 6.2: YABANCILARA VERİLEN OTURMA İZİNLERİ (2008) ................................................................... 226 
TABLO 6.3: ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN KATILIMI, (2004–2007) ................................ 228 
TABLO 6.4: TÜRKİYE’DE YABANCI MÜLKİYETİ (İL BAZINDA İLK ON, 2008) .................................................. 229 
TABLO 6.5: TÜRKİYE’DE YABANCI MÜLKİYETİ (UYRUK BAZINDA İLK ON, 2008) .......................................... 230 
TABLO 6.6: DÜZENSİZ GÖÇ VERİLERİ, YAKALANAN GÖÇMENLER (1995–2008) ......................................... 232 
TABLO 6.7: TÜRKİYE’YE YAPILAN SIĞINMA BAŞVURULARI, (1997–2008) .................................................. 237 
TABLO 7.1:  SEÇİLMİŞ SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER ÜZERİNDEN BİR KARŞILAŞTIRMA, (ALMANYA, 

BULGARİSTAN, HIRVATİSTAN, İTALYA, KIBRIS, ROMANYA, POLONYA, İSPANYA, TÜRKİYE) 
(2003/2004) ....................................................................................................................... 285 

TABLO 7.2: İSPANYA’DAKİ YABANCI NÜFUSUN DEĞİŞİMİ (1981–2008) ...................................................... 288 
TABLO 7.3: GÖÇ ETME POTANSİYELİ (%) ................................................................................................ 293 
TABLO 7.4: TÜRKİYE’DEN AB-15’E GÖÇ EDEN GÖÇMEN NÜFUSUNDAKİ NET DEĞİŞİM SENARYOLARI, (2004-

2030) .................................................................................................................................. 298 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

10 
 

KISALTMALAR 
 

AB     Avrupa Birliği 

ABD    Amerika Birleşik Devletleri 

BAAV    Bundesanstalt für Arbeitslosenversicherung  

(Federal İşçi Bulma ve İşsizlik Sigortası Kurumu) 

BDT     Bağımsız Devletler Topluluğu 

BM    Birleşmiş Milletler 

BMMYK   Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği  

DİE    Devlet İstatistik Enstitüsü 

DP    Demokrat Parti 

DPT     Devlet Planlama Teşkilatı 

EURES   European Employment Services 

(Avrupa İstihdam Hizmetleri) 

IBK    İş Bulma Kurumları 

İİBK     İş ve İşçi Bulma Kurumu 

KAOD    Kuzey Afrika ve Orta Doğu 

NATO    North Atlantic Treaty Organization 

    (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) 

TCİB     Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı 

UGT    Uluslararası Göç Teşkilatı 

UNDP    United Nations Development Programme 

(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) 

UNHCR    United Nations High Commissioner for Refugees 

(Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) 

 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

11 
 

ÖZET 
 

Bu çalışma temelde Türkiye’nin hem yurtdışına yönelen, hem de yurtdışından gelen göç ve 

sığınma hareketleri ile ilintili olarak uyguladığı uluslararası göç ve sığınma politikalarının 

tarihsel bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamıştır. Ayrıca bu politikaların günümüzdeki 

konumlarını irdelemek ve önümüzdeki yıllarda özelikle AB üyeliği  çerçevesindeki gelişmeleri, 

üyeliğin gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi senaryolarını da göz önüne alarak, bu 

politikaların ne tür dönüşümlerden geçeceğini öngörmeyi hedeflemiştir. Araştırma kapsamında 

geçmiş yıllara ait politika bulguları yoğun bir arşiv çalışması ile ortaya konulmuş, ilgili kişi, 

kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan derinlemesine görüşmeler ve gözlemler yoluyla elde 

edilen bulgular değerlendirmiştir. Böylece Türkiye’nin 1923’ten 2023’e uzanan 100 yıllık tarihi 

--- geçmiş eğilimler ve yakın gelecekteki olası gelişmeler göz önüne alınarak --- göç ve sığınma 

politikaları bağlamında irdelenmiş, Avrupa Birliği üyeliği çerçevesinde Türkiye’nin önünde 

bulunan göç ve sığınma politika sorunsalları incelenmiştir.  

 

Araştırma bulguları ne Türkiye’nin uluslararası göçle ilgili geliştirilmiş dolaysız, açık, kapsamlı 

temel bir siyaset belgesinden bahsetmenin zor olduğunu göstermektedir. Bu alandaki en 

somut yasa olan 1934 İskan Kanunu 2006 yılında tekrar düzenlenmişse de, yapılan 

değişikliklerin süregelen siyasal anlayışı değiştirmediği de araştırma kapsamında ortaya 

çıkmıştır. Her ne kadar Türkiye’nin uyguladığı “sistemsiz”, “esnek” ve “geçici” düzenlemelerin 

yerini, AB  uyum süreciyle gelişen ve daha çok ulus-üstü ve hükümetlerarası örgütlerin işbirliği 

(ve hatta baskısı) ile kurumsallaşmaya başlayan göç politikaları almışsa da, bu süreçte 

geliştirilen politikalar, yalnızca sığınma, mülteci hareketleri ve düzensiz göç üzerine yapılan 

uygulamalarla sınırlı kalmıştır. Sonuç olarak, bugün göç veren, alan ve göçe geçiş sağlayan 

bir ülke olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu ilgili uluslararası göç rejimlerini gözeterek, 

uluslararası toplumda kabul görmüş genel göç ve göçmen politikaları ve uygulamalarından 

yararlanarak, kapsamlı, ayrıntılı ve şeffaf bir dizi göç ve göçmen siyasası ile kendi göç 

sorunsalına sahip çıkması beklenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Göç, Sığınma, Göç Politikaları, İskan Kanunu, Ulus-Devlet, Ulus-Ötesi, 

Göç Alan Ülke, Göç Veren Ülke, Göç Geçiş Ülkesi, Uluslararası Göç  
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SUMMARY 
 

The aim of this study is three-fold: firstly, it will examine the wider context of the 

international migration and asylum policies in Turkey in the period of 1923-2023 from a 

historical perspective, secondly it will elaborate the current status of these policies and their 

practices, and thirdly an attempt will be made to situate the ongoing transformation of these 

policies and their practices as a part of Turkey’s EU integration process. It is within this context 

that the main focus of the project is on the historical process in which Turkey has been 

transformed from a nation-building stage to a trans-national one. Though the investigation 

focuses on the international migration and asylum policies in Turkey, it shall also try to gain 

insight into the question of how these policies are related to the social, political and economic 

spheres of the country. Despite the recent increased attention given to the policies on 

international migration and asylum, little is known about the larger context, background of 

these policies. Therefore, the proposed project intends to fill this gap by collecting and 

presenting original empirical data on the international migration and asylum policies and 

practices and their changing characteristics over time, and by assembling relevant data on the 

prospects of these policies in the coming decades. 

 

Drawing on the data which will be collected through three main stages --- “historical 

data” based on archives and content analysis of media, “contemporary policy data” based on 

indepth interviews in Turkey, and “contemporary policy data” based on indepth interviews in 

the selected EU sites (Brussels, Madrid, and Warsaw) --- the proposed project intends to 

investigate Turkey’s migration policies and practices, in particular regarding the changing 

characteristics of these policies over time, and envisage the possible scenarios for the coming 

years, and relate all the policy issues of migration and asylum to the wider social, political, and 

economic contexts in the country. 

 

Keywords: Migration Policies, Nation-state, Transnationalism, Country of Immigration, 

Country of Emigration, Transit Country, International Migration, Asylum 
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BÖLÜM 1 

GIRIŞ 

 

Her ne kadar göreceli uzak coğrafyalara göç etmek ve sınırları aşmak insanlığın tarihi 

kadar eski sayılsa da, bugünkü anlamda üzerinde durduğumuz uluslararası göç ancak 

ondokuzuncu yüzyıl içinde olgunlaşan bir olgudur. Çünkü bu yüzyılda etnik ve kültürel birlik 

üzerine kurulmaya çalışılan ulus-devletlerin siyasal güçleri ile belirledikleri toprak parçaları ve 

bu alanlardaki yurttaşları üzerinde egemenlik hakları en belirgin şekilde ortaya çıkmış ve 

uluslararası kabul görmüştür (Hammar, 1990). Böylece ulusal sınırların belirlenmesi ve bu 

sınırları geçen kişilerin “yurttaş” ve “yabancı” kimlikleri ile kayıt içine alınması süreci 

başlamıştır. Pasaport belgesi bu dönemde yaygınlaşmaya başlamıştır. Devletlerin yabancılara 

verdiği oturma ve çalışma izinleri bu dönemde kurumsallaşmaya başlamıştır. Bu süreç, her 

anlamda bugün uluslararası göç dediğimiz olgunun ortaya çıktığı dönem olmuştur (Messina ve 

Lahav, 2006). Bu çerçevede bakıldığında, uluslararası göçün  “devlet”, “toplum” ve “yurttaş” 

üçlüsü bağlamında önemli bir siyasal alan olarak Avrupa’da imparatorlukların çöktüğü 

ondokuzuncu yüzyılın sonunda ortaya çıktığı, yirminci yüzyılın içinde ise çok belirgin bir siyasa 

alanı haline geldiği görülür. Hiç şüphesiz, bu siyasal alanın arkasında var olan, mümkün 

olduğunca türdeş bir ekonomik üretim alanı oluşturmak isteyen kapitalist modernleşme 

süreçlerinin, ülkelerin sınırları içinde veya bu sınırların ötesinde insan emeğinin özgür dolaşımı 

ile ilgili ekonomik mantığıdır. Ancak özellikle bugünkü dünya görüntüsünden de yola çıkarak, 

bu siyasal ve ekonomik alanların uluslararası göç ile ilgili çok tartışılan bir ikilem yarattığından 

söz edilebilir. (Pecoud ve Guchteneire, 2007:1). Bir yandan, ekonominin liberal düzeni içinde 

emeğin, diğer bir söyleyişle insanların, sınır konulmaksızın dolaşımının felsefesi üretilirken --- 

ki bugün bu anlayış uluslararası insan hakları hukukunun da bir parçası olarak algılanmaya 

başlanmıştır --- diğer yandan siyasal düzeyde egemenlik haklarına bağlı olarak sınır 

geçişlerinin kontrol altında tutulması ve sınırlandırılması anlayışı egemen olmaktadır. 

 

İşte böyle bir arkaplan içinde, kuruluşundan bu yana modern Türkiye farklı 

dönemlerde farklı şekiller alan uluslararası göç ve sığınma hareketlerine sahne olmuştur. Bu 

göçlerin ve göçmenlerin özelikleri ve konumları oldukça ayrıntılı çalışmalara konu olmuştur 

(Abadan-Unat, 2006; İçduygu ve Kirişci, 2009; Kaya ve Kentel, 2005). Bu nüfus hareketlerinin 

kimi zaman daha açık, kimi zamansa daha kapalı şekiller alan liberal ekonomik temellere 

dayalı bir ulus-devlet oluşturulması sürecinin önemli bir unsuru olduğu açıktır. Diğer bir 

söyleyişle uluslararası göçün bu ulus-devletin korunup sürdürülmesi süreçleri içinde hem 
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siyasal hem de ekonomik alanın önemli bir değişkeni olduğu görülmüştür. Daha kuruluşunun 

ilk yıllarında uluslararası bir nüfus mübadelesi sonucunda nüfusu önemli ölçüde göçle 

yenilenen Türkiye aynı yıllarda yine yüksek sayılara varan bir soydaş göçüyle karşılaşmış, 

bunu İkinci Dünya Savaşı sonrasında köylerden kentlere gerçekleşen iç göçler ve uluslararası 

işçi göçleri izlemiştir. Soğuk Savaş sonrasında hızla yayılan küreselleşme ve Türkiye’nin 

Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik süreci gibi birçok gelişme ulusal ve uluslararası dinamikleri 

etkilemiş ve bu süreç Türkiye’ye yönelen göçmen ve sığınmacı örüntüsünde belirgin 

değişikliklere neden olmuştur. Türkiye, son yirmi yıl içinde sadece “göç veren” ve “göç alan” bir 

ülke değil, aynı zamanda başka ülkelere gitmek isteyen ülke vatandaşları için geçiş 

yapabilecekleri bir “göç geçiş ülkesi” konumuna gelmiştir.  

 

Son bir yüzyıl boyunca, bir imparatorluktan ulus-devlete uzanan çizgide Türkiye’nin 

göçlerle dönüşen bir ülke oluşu yalnızca kendi coğrafyası için değil, çok daha geniş bir dünya 

coğrafyası için de önemli bir olgudur. Ancak bu somut önemle ters orantılı olarak Türkiye’nin 

uluslararası göç ve sığınma politikalarını aynı somutlukla belgelendirebilen ne kapsamlı 

“resmi” bir çalışma, ne de benzer şekilde hazırlanmış “akademik” bir araştırma örneği 

bulunmaktadır. Var olan kısıtlı sayıdaki çalışma ya yalnızca belirli göç konularını dar bir bakış 

açısından irdelemekte, ya da göç ve sığınma politikalarını tarihsel arkaplanından yoksun olarak 

ele almaktadır. Göç ve sığınma politikalarını tarihsel ve güncel düzeyde ele alan kapsamlı bir 

çalışmanın yokluğundan yola çıkan bu araştırma, öncelikle 1923–2023 yılları arasındaki 

yüzyıllık dönemde Türkiye’nin uluslararası göç ve sığınma politikaları üzerine odaklanmıştır. 

Hem geçmişte olanları irdelemek, hem de gelecekte olabileceklere çıkarsamada bulunmak 

amaçlanmıştır. Geçmişte uygulanmış olan, bugün yürütülen ve yakın gelecekte üretilmesi olası 

politikaların ve bu politikaların değişim süreçlerinin bütüncül bir değerlendirmesini ortaya 

koymayı hedeflemiştir. Bu değerlendirme ulus-devlet oluşumundan ulus-ötesi dönüşümlere 

uzanan tarihsel bir süreç içinde göç ve sığınma politikalarının rolünü tartışmayı içermektedir. 

Bunlara ek olarak, bu çalışmada Türkiye’nin uluslararası göç ve sığınma politikalarının ülkedeki 

temel toplumsal, siyasal ve ekonomik politikalarla olan ilişkisinin de eleştirel bir gözle 

incelenmesi hedeflenmiştir. Böylelikle son dönemlerde uluslararası göç ve sığınma 

siyasalarının Türkiye için artan önemi dikkate alınarak, yalnızca göç politikalarının ayrıntılı bir 

değerlendirmesi yapılmamış, aynı zamanda tarihsel bir bakış açısıyla bu siyasaların toplumsal, 

siyasal ve ekonomik yansımalarına da dolaysız göndermeler yapılmaya çalışılmıştır.  
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Geçmiş yıllara ait siyaset ve siyasa bulgularının yoğun bir arşiv çalışması ile ele 

alındığı bu araştırma kapsamında güncel politikalar ve gelecekteki olası politika seçeneklerine 

yönelik olarak da ilgili kişi, kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan derinlemesine görüşmeler 

ve gözlemler yoluyla elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Bu yaklaşımla, Türkiye’nin 

1923’ten 2023’e uzanan 100 yıllık tarihi içinde göç ve sığınma siyaset alanı ayrıntıları ile 

kapsamlı şekilde irdelenmiştir. Bu çalışma AB üyeliği bağlamında --- üyelik ve üyelik dışı 

seçenekler düzeyindeki senaryolar içinde --- yakın gelecekte Türkiye’nin önünde bulunacak 

göç ve sığınma siyaset ve siyasa sorunsallarını toplumsal, siyasal ve ekonomik etkileriyle 

birlikte ele alarak bu konularda öngörüler oluşturmaya çalışmıştır. Böylelikle Türkiye’ye 

yönelen ve Türkiye’den kaynaklanan göç tablosunun bugünkü durumu değişen ve dönüşen 

sığınma ve göç hareketlerinin gelişimiyle birlikte, karşılaştırmalı bir perspektifle incelenmiştir. 

Bu genel çerçeveye paralel olarak söz konusu çalışma kapsamında belli araştırma soruları 

kurgulanmış, aşağıda açıklanan araştırmanın amaçları da bu soruların belirginleştirdiği 

sorunsallar etrafında örülmüştür. Bu çalışma, Türkiye’nin uluslararası göç rejimleri içindeki üçlü 

rolünü --- göç veren, göç alan ve göçe geçiş sağlayan ülke oluşunu --- göç siyasetleri ve 

siyasaları bağlamında bir arada inceleyen ilk araştırmadır. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 
 

Uluslararası göç dalgalarının çıktıkları ve vardıkları ülkeler için (hatta geçtikleri ülkeler 

için de) hem niceliksel hem de niteliksel anlamda tartışılır olması şaşırtıcı değildir. Her sınır 

geçişi kendi içinde siyasal bir etkinlik olduğu için de devletlerin bu nüfus hareketleri üzerine 

siyasi konumlar almaları ve siyasalar üretmeleri doğaldır. Küresel dinamikler içinde 

uluslararası göç olgusunun yoğunluk ve çeşitlilik gösterir olması bugün bu siyaset alanının 

önemini artırmıştır. Öte yandan bugünü anlamak amacıyla bu alanın tarihsel arkaplanını 

inceleme eğilimleri de son yıllarda artmıştır. Bu çalışma böyle bir dönemin ürünü olarak 

planlanmıştır. 

 

Türkiye, tarihsel ve güncel olarak uluslararası göç ve sığınma hareketleri ile bu denli 

iç içe olsa da, bugüne gelindiğinde ülkede farklı göç türleri üzerine belirgin belgelerle ortaya 

konulan bir dizi siyaset ve siyasalar paketinin bulunduğunu söylemek zordur. Ancak bu 

Türkiye’de devletin bu nüfus hareketleri üzerine bir siyaseti olmadığı anlamına gelmemektedir. 

Tersine bu siyaset ve siyasa alanlarının ülkede karmaşık bir yapısı olduğunu göstermektedir. 

Bu, konunun araştırmaya değer yanını da yansıtmaktadır. Bu nokta da, ilerde değinileceği gibi 
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bu çalışma içinde, “siyasal/siyasi/siyaset” ve “siyasa” kavramları sözü edilen birbiri ile ilişkili 

ancak farklı alanlar İngilizcede “politics/political” ve “policy” kavramları ile ifade edilen ayrıma 

denk düşmektedir. Diğer bir söyleyişle, göç siyasetinden söz edildiğinde konunun daha felsefi 

ve dünya görüşü ile ilintili yanına, göç siyasalarından söz açıldığında ise somut uygulamalara 

gönderme yapılmaktadır. Burada, ayrı bir nokta olarak da, uluslararası göç siyaset ve siyasa 

alanları ile iki farklı düzeydeki oluşumlara değinildiğinden söz etmek gerekir. Bir düzeyde bu 

alan uluslararası sınır geçişleri ile oluşan olgu ile ilgilidir, diğer düzeyde ise bu geçiş olduktan 

sonra göçmen kişilerin ve ailelerinin konumu ile ilintilidir. Bu bakış açılarıyla bu çalışma 

aşağıdaki şu amaçları gerçekleştirmeyi hedeflemiştir:  

 

 Türkiye’nin uluslararası göç ve sığınma siyasetlerinin ve siyasalarının 

Cumhuriyet’in ilanından bugüne tarihsel bir değerlendirmesini yapmak ve bu tarihsel 

değerlendirmenin ülkenin toplumsal, siyasal ve ekonomik tarihi ile olan ilişkisini kurmak, 

böylece dünü, bugünü ve yarınıyla göç ve sığınma siyasetlerini ve siyasalarını irdelemek;  

 Uluslararası göç siyaseti ve siyasaları konularında uluslararası örneklere 

gönderme yaparak, karşılaştırmalı bir yöntemle bu konularda Türkiye’nin farklılıklarını gösterip, 

bir anlamda ulusal/uluslararası ya da yerel/küresel etkileşimleri içinde bu siyaset ve siyasa 

alanlarında gelecekte olabilecekleri irdelemek; 

 Bir önceki nokta bağlamında, Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekleşmesi ya da 

gerçekleşmemesi senaryoları ışığında, uluslararası göç ve sığınma siyasetlerinde ve 

siyasalarında benzer süreçlerden geçmiş olan bazı üye ülkelerin (İspanya ve Polonya) 

örneklerini değerlendirerek, Türkiye’ye özgü göç ve sığınma koşullarına dair kurumsal, idari, 

yapısal ve yasal düzenlemeleri içeren kapsamlı ve etkili ‘politika alternatifleri ve stratejileri’ 

önermek, böylece Türkiye’nin geleceğe dair olası göç ve sığınma politikalarının belirlenmesine 

katkıda bulunmak. 

 

Kısaca özetlemek gerekirse, çalışma, bir yandan 1923’ten bugüne, geçmiş politikaları 

ve bu politikaların güncel konumunu, Türkiye’nin geçirdiği dönüşüm ve değişimlerle birlikte 

değerlendirmeyi, bir yandan da bugünden 2023 yılına dek olası AB üyelik senaryolarını ve 

örnek ülke deneyimlerini değerlendirerek, Türkiye’nin özgül koşullarına uygun politika 

alternatifleri önermeyi öngörmeyi hedeflemiştir. Bu amaca paralel olarak çalışma şu araştırma 

alanlarını kapsamıştır: 
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 Türkiye’nin uluslararası göç ve sığınma siyasetlerinin ve siyasalarının neler 

olduğunun ya da neler olmadığının ortaya konulması, 

 Bu siyasetlerde ve siyasalarda zaman içinde oluşan değişimlerin ve 

dönüşümlerin ortaya çıkarılması, 

 Bu değişim ve dönüşümlerin Cumhuriyet tarihi içindeki toplumsal, siyasal ve 

ekonomik alanlarla olan ilintisinin karşılıklı neden-sonuç ilişkisi içinde ele alınması, 

 AB üyeliği olgusu çerçevesinde Türkiye’nin göç ve sığınma siyasetlerinin ve 

siyasalarının alabileceği yeni konumların belirlenmesi amacıyla hem olası üyelik senaryoları, 

hem de seçilmiş örnek üye ülkelerin deneyimleri üzerinden uluslararası karşılaştırma 

yapılması, 

 Gelecekte Türkiye’nin uluslararası göç ve sığınma siyasetlerinin ve 

siyasalarının neler olabileceğinin tartışılması. 

 

Bu araştırmanın kapsadığı dönem (1923–2023) genelde dünya, özelde ise Türkiye’de 

ulus-devlet inşası döneminden ulus-ötesi oluşumlara dönüşen bir tarihsel iklimi yansıtmaktadır. 

Bugün dünyanın her ülkesinde olduğu gibi uluslararası göç ve sığınma konuları Türkiye’de de 

ulusal kimlik, vatandaşlık, güvenlik, işgücü pazarı, işsizlik, kalkınma, toplumsal uyum, sınırların 

korunması, yasallık/yasa-dışılık gibi toplumsal, siyasal ve ekonomik açıdan hassas konularla 

birlikte belirli siyasal ve ideolojik tonlar içinde gündeme gelmektedir. Bu bakış açısından 

bakıldığında, uluslararası göç ve sığınma konularının özellikle siyasetler ve siyasalar 

düzeyinde incelenmesi kendi içinde kolay olmayan bir alana denk düşmektedir. Buna paralel 

olarak, söz konusu siyaset ve siyasa alanlarının dolaysız/dolaylı (direct/indirect), açık/gizli 

(explicit/implicit), ulusal/uluslararası (national/international), müdahaleye dayalı/müdahaleye 

dayanmayan (intervention-based/non-intervention-based) (Lucas, 1980: 197) şekillerde ortaya 

çıkması, araştırmada farklı bilimsel disiplinlerin kuram ve yöntemlerin kullanılmasını 

gerektirmiştir.  

 

Bu tür bir çalışmanın Türkiye’nin modernleşme tarihinin farklı yönlerini ortaya 

çıkaracağı bir gerçektir. Modernleşme tarihi içinde, gerek kır-kent göçü, gerekse ülke sınırlarını 

aşan uluslararası göç bir yandan toplumsal, ekonomik ve siyasal dönüşümlerin sonucu olmuş, 

diğer yandan da bu göç hareketleri sözünü ettiğimiz dönüşümlere neden olan unsurlar olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede genelde tepeden-aşağıya doğru yapılandırılan Türkiye’deki 

modernleşme projesi içinde, uluslararası göç hareketlerinin, yapısal bir unsur olarak toplumsal, 

ekonomik ve siyasal düzeylerdeki gelişmelerle iç içe olduğu görülmektedir. Örneğin, erken 

Cumhuriyet döneminde ulus-devlet oluşumu çerçevesinde Yunanistan ile Türkiye arasında 
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yapılan nüfus mübadelesinin ve özellikle gayri-Müslim nüfüsun Türkiye’den göçleri ile başlayan 

sürecin bir diğer etkisi, ülke sınırları dışında yaşayan komşu bölgelerdeki Türk ve Müslüman 

nüfusların Türkiye’ye göçünün cesaretlendirilmesi olmuştur. Ayrıca, 1934 tarihli İskan 

Kanunu’nun çizdiği anlayış içinde oluşturulan uluslararası göç rejimi, ulus-devlet oluşumunun 

en etkin ve en belirgin unsurlarından biri olmuştur. Ancak, İskan Kanunu’nun genel çerçevesi 

dışında, daha özgül olarak 1930’lardan bu yana farklı dönemlerde farklı uygulamalar içerecek 

şekilde dönüşen politikaların nasıl oluşturulduğu ve uygulandığı konusunda bilgimiz sınırlıdır. 

Benzer şekilde 1960 yılı sonrası yurtdışına yönelen işgücü göçünün ülkedeki işsizlik yükünün 

azaltılması ve ödemeler dengesi için ihtiyaç duyulan işçi dövizlerinin ülkeye gelmesi yönleriyle 

bir politika olarak desteklenmesi, Kalkınma Planlarında açık ifadelerle belirtilse de, Türkiye’nin 

yurtdışına yönelen işçi göçüyle ilgili somut ve özgül politika seçeneklerinin ne olduğu, bunların 

zaman içinde nasıl değiştiği konusunda da bilgimizin azlığı açıktır. Oysa böyle bir ortamda 

gerek Türkiye’de yaşayan gayri-Müslimlerin konumları, gerek 1934 İskan Kanunu, gerekse işçi 

göçü AB tartışmaları çerçevesinde sıklıkla tartışma konusu haline gelebilmektedir. 

 

Bunların ötesinde özellikle 1990’lı yıllarda görülen Türkiye’ye yönelen çoğu düzensiz 

göç akımları ve sığınma hareketleri karşısında Türkiye’nin farklı politikalar üretmeye çalıştığı 

bilinse de, bu politikaların ayrıntıları, kapsamları, ne tür bakış açılarıyla oluşturulduğu ve nasıl 

uygulandığı konusunun yeterince belgelendiği söylenemez. Modern Türkiye tarihinde ilk kez 

ülkeye gerçek “yabancı” (Türk ve Müslüman olmayan nüfuslar) denebilecek yüz binlerce başka 

ülke vatandaşını taşıyan bu göç ve sığınma akımlarının yeni siyasetleri ve siyasaları üretme 

ortamları ortaya çıkardığı açıkça gözlenmektedir. Bu değişimin AB uyum süreci içinde AB 

mevzuatına uygun yeni politikalar üretilmesi anlamına geldiği de bilinmektedir. Bu süreç hiç 

şüphesiz Türkiye’nin göç ve sığınma politikalarının gelecekte alabileceği yeni şekiller hakkında 

da ipucu vermektedir.  

 

Araştırmanın yukarıda belirtilen amacı ve kapsamı dışında, daha önce yapılmış bir 

çalışmanın bulunmayışı şüphesiz kendi içinde bu projenin temel katkısını yansıtmaktadır. 

Çalışmanın tarihsel bir bakış açısından geliştirilmesi ise iki noktada katma değer sağlamıştır: 

bunlardan ilki bilimsel bilgi birikimi yönüyle geçmişin göç ve sığınma politikalarını kapsamlı bir 

şekilde ve ülkenin genel toplumsal, siyasal ve ekonomik politikalarıyla içiçeliği bağlamında 

irdelenmesi;  ikincisi ise Türkiye’nin güncel olarak önünde bulunan çeşitli uluslararası göç ve 

sığınma siyasetleri ve siyasaları konularının köklerinin açık şekilde çok önceki yıllara 

dayandırılmasıdır. Örnek olarak 1934 tarihli İskan Kanunu’nun 2006 yılında değiştirilmesi, ya 
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da 1951 Mültecilerin Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi üzerinden Türkiye’nin sığınma 

hakkına “coğrafi sınırlama” uygulamasının halen sürmesi ve bunun ancak 2012 yılında ya da 

sonrasında kalkabileceğinin ifade edilmesi gösterilebilir. 

 

Ayrıca, Türkiye’den yurtdışına yönelen ve bugün nerdeyse 50 yıllık tarihi olan işgücü 

göçüne yönelik ne tür siyasetler ve siyasalar üretildiği konusunda bu araştırmanın çok belirgin 

bir katkısı olacaktır ki bu göç önceleri geçici işgücü göçü olarak başlamış, ancak ilerleyen 

yıllarda milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının özellikle Avrupa’nın birçok ülkesinde 

sürekli yaşayan göçmenler konumuna gelmesiyle sonuçlanmıştır. Yalnızca Avrupa’ya değil 

bazı Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yönelen işgücü göçünün politika 

yansımaları konusunda da bu araştırmanın belirgin sonuçları olacaktır. 

 

Öte yandan bu çalışma içinde, Türkiye’nin uluslararası göç siyaset alanının geçirdiği 

dönüşümlere bakılırken şu iki nokta unutulmamalıdır. Bunlardan ilki, daha önce değinildiği gibi 

bu dönüşüm serüveni dünyada ulus-devlet merkezli bir göç sisteminden ulus-ötesi anlayışına 

kayan bir göç sistemine geçildiği bir dönem içinde yer almaktadır (Faist, 2003). İkincisi ise, göç 

dediğimiz kavramın bu daha küresel, daha ulus-ötesi izler taşıyan dönemde üzerine 

konuştuğumuz nüfus hareketini anlatmakta zorlandığı bir dönemde olmamızdır (Tekeli, 2008). 

 

ARAŞTIRMANIN TASARIMI VE UYGULAMASI  
 

Bu araştırma, yukarıda ana noktalarına değinilen kuramsal ve ampirik 

öngörüleri de göz önüne alarak, Türkiye’ye yurtdışından yönelen ve yurtdışından 

Türkiye’ye gelen göç ve sığınma olgularına yönelik siyasetlerin ve siyasaların 

oluşturulması ve uygulanmaları süreçlerini irdelemeyi amaçladığından, çalışmanın 

gerçekleştirilmesi için izlenen araştırma yöntemleri de böyle bir irdeleyici ve açıklayıcı 

çalışma gerçekleştirilmesini hedeflemiştir. Elimizde Türkiye’nin uluslararası göç 

politikalarını ülkenin ekonomik, toplumsal ve siyasal yapısı ve dönüşümleri ile 

ilintileyerek tarihsel ve güncel boyutlarda ayrıntılarıyla inceleyen kapsamlı bir bilimsel 

çalışma olmadığından, bu araştırma öncelikle belirtilen konular üzerine dolaylı ve 

dolaysız düzeyde veri toplanması, ikinci olarak da bu verilerin analiz edilmesi ve 

yorumlanması üzerine kurulmuştur. Araştırmada birçok farklı bilimsel araştırma 
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yönteminden faydalanılmıştır. Bunlar: (1) Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana konu ile 

ilgili erişilebilir tüm veri kaynaklarının taranması ve bu veri kaynakları üzerinden bir veri 

seti oluşturulması --- göç siyaseti ve siyasaları üzerine yoğunlaşılması nedeniyle bu 

veriler temelde çeşitli devlet kurum ve kuruluşlarının ürettiği (parlamento tartışmaları, 

yasalar, yönetmelikler ve ilgili mevzuat gibi) belgeler olmuştur; (2) günümüzde 

Türkiye’deki göç politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili çeşitli kurum ve 

kişilerle yapılan sistematik derinlemesine görüşmeler ve gözlemler yapılması; (3) 

Türkiye’nin içinde bulunduğu uluslararası göç rejimleri bağlamında uluslararası 

düzeyde karşılaştırmalı bir çalışmayı gerçekleştirmek üzere özellikle AB göç rejimi (ya 

da rejimleri) temelinde göç politikalarının incelenmesi ve bu politikaların Türkiye ile olan 

ilintilerinin ortaya çıkarılması için gerekli bir arşiv çalışması yürütülmesidir. Bu üçüncü 

aşama şu adımlardan oluşmuştur: (a) bazı AB kurumları içinde göç ve sığınma konuları 

üzerine görüşmeler ve gözlemler yapmak, (b) AB içinde Türkiye benzeri göç 

dinamiklerine ve rejimlerine sahip seçilmiş iki örnek ülke ---İspanya ve Polonya--- ile 

ayrıntılı bir karşılaştırma yapmak amacıyla bu iki ülke ile ilgili görüşmeler ve 

gözlemlerde bulunmak.  

 

Sözü edilen veri toplama süreci belli başlı üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 

Cumhuriyet döneminin göç politikalarının tarihsel bir düzeyde irdelenmesine yönelik veri 

toplanmış, bunu günümüz politikaları ile ilgili veri toplanması ve bu son döneme yönelik kurum 

ve kişilerle görüşmeler ve gözlemler yapılması izlemiştir. Çalışmanın AB merkezli uluslararası 

karşılaştırmalı bölümü için yapılan veri toplama aşamasında bir yandan bir arşiv çalışması 

gerçekleştirilmiş, diğer yandan ise ilgili kurum temsilcileri ile derinlemesine görüşmeler 

yapılmıştır.  

 

Tarihsel Bir Çerçevede 1923–2006 Yılları Temelinde Veri Toplanması – Arşiv 

Çalışması: Uluslararası göçün Türkiye Cumhuriyeti’nin erken döneminden başlayarak bugüne 

uzanan tarihi içinde gözlenen toplumsal, ekonomik ve siyasal önemine paralel olarak bu 

konudaki dolaylı ya da dolaysız, açık ya da gizli, yazılı ya da yazısız politika ve uygulamaların 

ortaya çıkarılması bağlamında: (a) ilgili parlamento tartışma tutanaklarının dökümü yapılmış 

ve incelenmiş, (b) ilgili yasal metinler, yönetmelikler, hükümet kararları belgelenmiş ve analiz 

edilmiş, (c) Türkiye’nin aktör olarak belirdiği ilgili uluslararası anlaşmalar, yasal ya da idari 
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dokümanlar incelenmiş, (d) seçilmiş bazı göç dönemlerine paralel olarak ilgili gazete ve dergi 

haberleri irdelenmiştir. 

 

Türkiye’nin uluslararası göç politikalarını ve uygulamalarını tarihsel bir bakış 

açısından belgelemek amacıyla yapılan bu veri toplama aşamasında çalışmanın analitik 

çerçevesinin temelini oluşturan şekliyle 1923–2009 dönemini içeren yıllar üç temel dönem 

içinde incelenmiştir: (a) 1923–1950, (b) 1950–1980 ve (c) 1980 sonrası.  Erken Cumhuriyet 

dönemi, daha çok bir ulus-inşası dönemi iken, ikinci dönem ülkede kırsal ve kentsel 

dönüşümün modernleşme ivmesiyle hızla yaşandığı yıllardır. Son dönem ise küreselleşen 

dünya ile hızla iç içe geçen bir değişim sürecini yansıtmaktadır. Çalışma ayrıca geleceğe 

yönelik varsayımlarını 2009-2023 yıllarını göz önüne alarak temellendirmiştir. 

 

Türkiye’nin Günümüzdeki Uluslararası Göç ve Sığınma Politikalarına Yönelik Veri 

Toplaması: Türkiye’nin uluslararası göç politikalarını ve ilgili uygulamaları irdelemek amacıyla 

bu politikaları üreten ve uygulayan ilgili kurum ve kişilerle yapılan derinlemesine görüşmeler 

bu konuların güncel konumunu incelemek bakımından önem taşımaktadır. Bu çerçevede, 

büyük çoğunluğu Ankara’da olmak üzere 30’un üzerinde derinlemesine görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu kişilerin katıldığı bir odak grup çalışması yapılmıştır. Bu 

görüşmeler ve odak grup çalışması şu bakanlık temsilcileri ile yapılmıştır: Başbakanlık, (ilgili) 

Devlet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İmar ve İskan 

Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Ayrıca, sözü edilen bu 

bakanlıklarla birlikte diğer bazı resmi kurum temsilcileri de bu görüşme ve odak grup 

çalışmasına katılmıştır: Parlamentodaki ilgili komisyonlar, Milli Güvenlik Kurulu, Avrupa Birliği 

Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik 

Kurumu, Genel Kurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Diyanet 

İşleri Başkanlığı. Ayrıca, ülkenin güncel göç ve sığınma politikaları ve uygulamaları üzerinde 

etkileri bulunması nedeniyle Türkiye’de temsilcilikleri bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler 

Yüksek Komiserliği, Uluslararası İş Örgütü ve Uluslararası Göç Örgütü gibi uluslararası 

kuruluşların temsilcileri ile de benzer derinlemesine görüşmeler yürütülmüştür. Avrupa Birliği 

Türkiye Temsilciliği ile benzer görüşmeler yapılmıştır. 

 

Türkiye’nin Geleceğe Yönelik (2006–2023) Göç ve Sığınma Politikaları ile İlgili AB 

Üyeliği Temelli Veri Toplanması: Özellikle bir yandan güncel anlamdaki göç politikalarının ve 
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uygulamalarının irdelenmesi öte yandan ise gelecekte bu politika ve uygulamaların alacağı 

(alabileceği) yeni konumları tartışmak bağlamında Türkiye’nin AB üyelik perspektifi son derece 

belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu nedenle; (a) ilk olarak özellikle Türkiye’nin göç ve sığınma 

siyasetleri, bunların siyasaları ve uygulamaları ile ilintili olarak ilgili AB mevzuatını tarayacak 

bir arşiv çalışması gerçekleştirilmiştir, (b) göç dinamikleri ve göç rejimlerinin Türkiye’ye olan 

benzerliği bağlamında seçilmiş iki ülke (İspanya ve Polonya) temel alınarak AB uyum ve üyelik 

süreçlerinde başka ülkelerin karşılaştığı dönüşüm süreçleri incelenmiştir. Bu yöntemlerle 

özellikle Türkiye’nin uluslararası göç siyasetlerinin ve siyasalarının iki temel senaryo bazında, 

AB üyeliğinin gerçekleşmesi ve AB üyeliğinin gerçekleşmemesi durumlarında, nasıl bir 

dönüşüme uğrayacağı irdelenmiştir. Bu senaryoların temel alınacağı dönem 2023 yılı olarak 

sınırlandırılmış, böylece Cumhuriyet’in 100. yaşında Türkiye’nin göç siyasetlerinin ve 

siyasalarının alacağı olası konumlar tartışılmıştır.  

 

Uluslararası göç ve sığınma konularında yürütülen tüm çalışmalar, bu olguların 

toplumsal, ekonomik, siyasi ve demografik yanlarıyla çok boyutlu olduğunu ve bu özellikleriyle 

incelenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Benzer şekilde, ilgili araştırmalar göç ve sığınma 

olgularına disiplinler arası bir bakış açısıyla yaklaşılması gerekliliğini de vurgulamıştır. Örneğin, 

veri toplamak açısından bakıldığında uluslararası göç ve göçmen gibi kavramların 

tanımlanmasında hem sosyolojik, antropolojik ve demografik alanlardan, hem de hukuk, 

siyaset ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinden yararlanılmaktadır. Bu bakış açısından yola 

çıkılarak, bu çalışma da uluslararası göç ve sığınma siyasetlerinin ve siyasalarının toplumsal, 

ekonomik, siyasal, yasal, demografik, ulusal ve uluslararası alanlar ile olan derin ilişkisini göz 

ardı edilmemiştir. Yine benzer nedenlerledir ki bu çalışmada ulus, devlet, ulus-devlet, ikamet, 

vatandaşlık, kimlik, uluslararası ilişkiler, ulus-ötesi cemaatler, işgücü pazarı, ekonomi-politik, 

küreselleşme gibi kavramlar değişik göç ve göçmen kategorilerinin tanımlanmasında, bunlarla 

ilgili veri toplama uygulamalarında ve göç siyasetleri ve siyasalarına yönelik tartışmalarda 

sıklıkla gündeme gelmiştir. 

 

ÇALIŞMANIN BÖLÜMLERI 
  

Giriş bölümünü izleyen İkinci Bölüm elimizdeki çalışmaya bir arkaplan sunmak 

amacıyla şu üç konu üzerine odaklanmıştır: İlk aşamada bir yandan bu çalışma içinde 

“kullanılan kavramlara açıklık getirmek”, diğer yandan “çalışmayı kuramsal bakış açısıyla 

kurgulamak” ve onu izleyerek  “uluslararası göç konusunda siyaset ve siyasa oluşturmanın 
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analitik bir çerçevesini çizmek”. İkinci olarak son yüzyıl içinde dünyada ekonomik, toplumsal 

ve siyasal bağlamda değişen nüfus sorunsalı çerçevesinde uluslararası göç olgusuna bakışın 

yerkürenin çeşitli köşelerinde nasıl dönüştüğü üzerinde durulacaktır. İkinci Bölüm’ün son 

kısmında ise Türkiye’de son yüzyıl içinde değişen nüfus dinamikleri üzerinden uluslararası 

göçün ekonomik, toplumsal ve siyasal (ve hatta kültürel) arkaplanının nasıl bir süreçten 

geçtiğine odaklanılacak ve dolayısıyla Türkiye’de uluslararası göç konusunda siyaset ve 

siyasa oluşturmanın gerisindeki tarihsel süreçlerin derinliklerine göndermeler yapılacaktır. 

 

Çalışmanın Üçüncü Bölüm’ü Türkiye’de uluslararası göç alanı başta olmak üzere 

ulus-devlet, ulus ve yurttaşlık gibi birçok temel olguya adeta kurucu temel bir yasal çerçeve 

çizen bir düzenleme olan 1934 İskan Kanunu üzerine odaklanarak, Türkiye’de uluslararası 

göçe devletin bakışını irdelemektedir. Osmanlı’dan siyasal bir kurum olarak zorunlu ve 

denetimli göç mekanizmasını Cumhuriyet dönemine taşıyan bu yasanın ulus-devlet merkezli 

etkisi, zaman içinde bir dizi değişikliğe uğramış olsa da, bugün de hissedilmektedir. Türkiye’ye 

“Türk soyundan ve kültüründen” olan kişilerin göçünü kurumsallaştırarak “yabancıların” göçünü 

dışlayan anlayışın 2006 yılında yenilenen İskan Kanunu içinde de belirleyici unsur olması 

günümüzde Türkiye’nin uluslararası göç siyasetlerinin ve siyasalarının en tartışılan yanını 

oluşturmaktadır.  

 

Dördüncü Bölüm ayrıca özellikle Balkanlardan Cumhuriyet’in erken döneminden 

günümüze uzanan dönem içinde süregelmiş “soydaş göçü” örnekleriyle de ulus-devletin 

kurulması ve korunması sürecinde göçün siyasal bir araç olarak etkin kullanımından örnekler 

vermektedir. Bu bölüm İskan Kanunu çerçevesinde Türkiye’ye yönelen göç dalgalarını 

incelemesi çerçevesinde bundan önceki Bölümün tamamlayıcısı bir tartışmayı ele alan bir 

bakış açısıyla okunmalıdır. 

 

Beşinci Bölüm, 1960’lı yıllarla başlayarak Türkiye’nin dünyadaki uluslararası göç 

rejimleri içinde önemli bir göç-veren ülke konumuna yükselişini konu edinmektedir. Bu geçici 

işçi göçünün arkasında, 1960’lı yılların kalkınma modeli içinde öncelikle ülkede kentler ve 

endüstri tarafından emilemeyen ve hızlı kırdan kopuşun bir ürünü olan işsiz ve yoksul kesimin 

yükünün Avrupa’daki işgücü pazarı talebi ile ortadan kaldırılması süreci vardır. İşçi dövizleri ile 

ödemeler dengesinin düzeltilmesi düşüncesiyle beslenen bu göç, takip eden yıllarda aile 

birleşimi ve evlilik göçü ile birçok Avrupa ülkesinde Türkiye kökenli kalıcı göçmen 
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topluluklarının oluşmasına neden olmuştur. Farklı göç sistemleri içinde de olsa, daha sonra 

Türkiye’den önce petrol zengini Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine sonra da komünist 

rejimler sonrası ortaya çıkan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Doğu Avrupa ülkelerine 

yönelen projeye bağımlı işçi akımları ile yurtdışına işçi göçünün sürdüğü bilinmektedir. Bu 

süreç içinde ayrıca Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’ne de yönelen göç 

dalgaları vardır.  

 

Bu çalışmada Altıncı Bölüm, 1980 yılından başlayarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez 

Türkiye’nin yoğun şekilde “Türk soyundan ve kültüründen olmayan” “yabancıların göçü” ile 

karşılaşıp, nasıl bir “göç-alan” ya da “ “göçe geçiş sağlayan” ülke konumu edindiğini 

tartışacaktır. Özelikle çevre ülkelerdeki siyasal karışıklıklarla orantılı olarak bir yandan yoğun 

sığınma talepleri ile karşılaşan Türkiye, diğer yandan da çevre ülkelerdeki komünist rejimlerin 

çöküşü sonrasında emeklerini Türkiye’deki işgücü pazarı içinde satmaya çalışan binlerce 

kişinin gelmeye başladığı göç-alan bir ülke konumu edinmiştir. Ayrıca coğrafi konumdan ötürü 

başta Orta Doğu olmak üzere birçok Asya ve Afrika ülkesinden de gelen ve Türkiye’yi bir köprü 

olarak kullanıp Batı ve Kuzey’deki zengin ülkelere gitmek isteyen “transit” göçmenlerin de 

ülkeye girişi bu dönem içinde hızla artmıştır. Yasal statüsü açısından bakıldığında daha çok 

düzensiz  (“yasadışı”) göçmenlerin hareketini içeren bu göç dalgaları iki açıdan Türkiye’deki 

göç ve sığınma siyaseti ve siyasaları üzerinde dönüştürücü etkiye sahip olmuşlardır: 

“yabancılar”ın göçü ile karşı karşıya kalınması ve bu konunun AB ilişkileri bağlamında önemli 

bir tartışma alanı yaratması. 

 

Yedinci Bölüm’de irdeleneceği gibi, yukarıda sözü edilen son konu bağlamında 

uluslararası göç konuları ve Türkiye’nin ilgili siyasetleri ve siyasaları Türkiye-AB ilişkileri içinde 

en önemli gündem maddeleri arasında olmaya başlamıştır. Bu bir yandan Türkiye’nin AB 

üyeliği gerçekleştiğinde işgücünün serbest dolaşımı ilkesi ile çok sayıda Türkiye yurttaşının AB 

işgücü pazarı içine gireceği ve bunun oradaki dengeleri olumsuz etkileyeceği korkusu ile 

başlayan bir tartışmadır. Ancak onun ötesinde özelikle Türkiye’nin göç-alan ve göçe geçiş 

sağlayan farklı konumları ile AB’nin sınırlarını istenmeyen göçten nasıl ve ne şekilde 

koruyacağı soruları ile doğru orantılıdır. Bu açılardan, özellikle sözü edilen ikinci noktadan 

hareketle, son yıllarda Türkiye’de uluslararası göç ve onun siyaseti ve siyasaları üzerine hem 

kamusal, hem toplumsal, hem bilimsel düzeyde yoğun tartışmalar olmaktadır. Bu çerçevede,  

Yedinci Bölüm Türkiye’nin uluslararası göç dinamiklerini ve onun siyaset ve siyasa alanlarını 

AB-merkezli, ancak Türkiye’nin AB üyeliği gerçekleşmesi ve gerçekleşmemesi temelli iki 
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senaryo üzerinden tartışacaktır. Bu tartışma bir başka açıdan 2023 yılına kadar olan süreç 

içinde geleceğe yönelik varsayımlara dayalı siyaset ve siyasa önerilerini de içermektedir. 

 

Çalışmanın Sonuç Bölümü, Türkiye’deki uluslararası göçle ilgili siyasetin ve 

siyasaların dün, bugün ve yarın ekseninde kapsayıcı bir değerlendirmesini özetlemekte, ayrıca 

geleceğe yönelik araştırmalara ipuçları sunmaya çalışmaktadır. Bu öneriler yalnızca ilgili 

siyaset ve siyasa alanı ile sınırlı değildir, söz konusu önerilerden akademik çalışmalar ve sivil 

toplum etkinlikleri için de sonuçlar çıkarmak mümkün olacaktır. 
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BÖLÜM 2 

BIR SIYASET VE SIYASA ALANI OLARAK ULUSLARARASI 

GÖÇ: SON YÜZYILDA DÜNYA VE TÜRKIYE1 

 

2.1 GIRIŞ 
 

Ulus-devletlerin sınırlarının “yabancılar” tarafından aşılması, kısacası uluslararası 

göç olarak adlandırdığımız olgu, ulus-devlet dediğimiz siyasal coğrafyanın, ya da ulus 

dediğimiz siyasal topluluğun, içine yabancı kişilerin geçici ya da kalıcı katılımı anlamı 

taşıdığından önemli bir siyasal etkinliktir (Hammar, 1990; Castles and Miller, 1997; 

Messina ve Lahav, 2006).  Siyaset alanını “birbirleri arasında güç ilişkisi olan aktörlerin 

ilişkilerinin yönetiminin sağlanması” üzerinden tanımlarsak; ve sözünü ettiğimiz bu 

“yönetimin sağlanmasının araçları olan somut ve planlanan her etkinliği” de siyasa olarak 

yorumlarsak, uluslararası göç konusunda temel aktörler olan göç-veren ulus-devlet, göç-

alan ulus-devlet ve göçmenler arasında kurulu dinamik bir siyaset ve siyasa alanının 

bulunduğundan söz etmek mümkün olur. 

 

Çalışmanın bu bölümünde son yüzyıl içinde dünyada ve Türkiye’de uluslararası 

göç konularının önemli bir siyaset ve siyasa alanı olarak belirmesinin arkaplanını 

irdelenecektir. Bu bakış açısından, ilk olarak çalışma boyunca kullanılan bir dizi kavrama 

açıklık kazandırmak amaçlanmıştır.  Bunu izleyerek bu çalışmanın kuramsal olarak ne 

tür bir çerçeve içinde kurgulandığı tartışılacaktır. Bu tartışma aynı zamanda uluslararası 

göç konusunda siyaset ve siyasa oluşturmanın analitik anlamını ortaya koymaya 

çalışacaktır. Bu bölümün sonunda, önce son yüzyıl içinde dünyada ekonomik, toplumsal 

ve siyasal bağlamda değişen nüfus sorunsalı içinde uluslararası göç olgusuna bakışın 

dünyanın farklı ülkelerinde nasıl dönüştüğü üzerinde durulacak, sonra da Türkiye’de 

değişen nüfus dinamikleri bağlamında uluslararası göçün yine ekonomik, toplumsal ve 

siyasal (ve hatta kültürel) bağlamda nasıl bir süreçten geçtiği ve dolayısıyla Türkiye’de 

uluslararası göç konusunda siyaset ve siyasa oluşturmanın gerisinde neler olduğu 

tartışılacaktır. 

                                                           
1 Bu bölüm araştırmacı Prof. Dr. Ahmet İçduygu tarafından yazılmıştır. Yazar Ayşem 
Biriz Karaçay’a teşekkür eder.  
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2.2 KULLANILAN KAVRAMLAR ÜZERINE 
 

Kuramsal anlamda kavramlar her ne kadar soyutlamalar içerip mekan ve 

zamandan bağımsız genellemeler üzerinden gerçekliği yansıtan sözcükler olarak 

algılansa da, onları tarihsel, dolayıyla mekan ve zaman, bağlamları içinde 

değerlendirmek gerekir. Bu çerçevede,  bu çalışmada kullanılan kavramları bir yandan 

genel geçer kullanım bağlamları içinde değerlendirirken, diğer yandan da kendi özgül 

zaman ve mekan bağlamları içinde de düşünmek önemlidir. Örnek olarak, burada sıklıkla 

kullandığımız uluslararası göç kavramı bir şemsiye kavram olarak ele alınmakta, ancak 

bu kavramın farklı bağlamlarda “yurtdışına göç”, “yurtiçine göç”, “geçici göç”, “kalıcı göç”, 

“sığınma ya da mülteci hareketi”, “sınır geçişleri” anlamında kullanıldığı da olmaktadır. 

Öte yandan, üzerine odaklandığımız yüzyıllık dönemin başında uluslararası göç daha 

çok geleneksel göçmen ülkelerine olan yerleşmeye dayalı nüfus hareketini anlatırken, 

bu yüzyılın ortasında genellikle geçici işçi göçünü ifade edebiliyordu; o yüzyılın sonunda 

ve yirmibirinci yüzyılın başında ise daha çok ulus-ötesi alanlar içinde yüzen bir nüfusu 

yansıtmaktadır. 

 

 Bu araştırma son yüzyıl içinde bir yandan Türkiye’ye yurtdışından yönelen göç 

diğer yandan ise Türkiye’den yurtdışına yönelen göç üzerine yoğunlaştığından hemen 

hemen göçle ilgili her kavramın sıklıkla kullandığı bir çalışmayı içermektedir. Bu nedenle 

farklı bağlamlarda bu kavramlar kullanılırken zaman ve mekan değişkenliği içinde 

kullanılan kavramların farklılaşabilen tanımları ayrıntıları ile verilmeye çalışılmıştır. Bu 

bölümde bir anlamda bu çalışmayı izleyenlere yol haritası sunmak için kullanılan en 

temel kavramların bazıları genel bir çerçevede tanımlanacaktır. 

 

 Bugün, ya da tarihsel olarak da, herhangi bir yabancının herhangi bir ülkeye 

girişini ve orada kalmasını belirleyen ulusal yasalar ve düzenlemeler ülkelere göre 

farklılıklar göstermesine rağmen bazı ortak kavramlardan ve yaklaşımlardan 

bahsedilebilir. Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği gibi uluslararası ya da ulus-ötesi 

oluşumlar, ikili ülkelerarası ilişkiler bağlamında, uluslararası göç kavramlarının farklı 

ülkeler arasında uyumlu kullanılması gibi bir dizi girişim ve uygulama vardır. Genel bir 

anlayışla ülkeler yabancı turistleri, geçici göçmen işçileri, daimi oturma iznine tabi olanları 

ve aile birleşmesi yoluyla göç edenleri, başka ülke vatandaşlığından çıkıp diğer ülke 
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vatandaşı olan göçmenleri, sığınmacı ve mültecileri birbirlerinden ayırmaktadır. Turist 

olarak kabul edilen kişilerin uluslararası göç istatistiklerine dahil edilmemesi ilke olarak 

ve uygulamada kabul edilmekle birlikte, başka kategorilerde ele alınan yabancılar 

uluslararası göçmen bağlamında ele alındığı görülebilmektedir. Birçok göç veri 

sisteminde uluslararası göçmenlerin ele alınış biçimleri, kimlerin uluslararası göçmen 

kabul edileceği, kimlerin o ülkede (İçduygu ve Toktaş, 2005: 14) ne kadar sürelerle 

oturabileceği vb. konular ilgili hükümlerin yer aldığı ulusal yasalar ve düzenlemelerle 

doğrudan bağlantılıdır. Bu sebeple birçok ülkede evrensel bir uluslararası göçmen 

tanımının ulusal yasaları aşarak kabul edilmesi ve uygulanması mümkün değildir. Benzer 

bir şekilde, tek bir uluslararası göçmen tanımı, uluslararası göçün farklı boyutları ile 

ilgilenen araştırmacılar ve hükümet yetkililerinin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.  

 

Uluslararası göçmenlerin en önemli belirleyici ölçütü vatandaşlık olarak kabul 

edilmektedir. Hiç şüphe yok ki, doğum yeri ve ikamet gibi ölçütler de uluslararası göç 

ölçümünde vatandaşlık ölçütünden sonra ikincil düzeyde önem taşımaktadırlar. Ancak, 

belirtildiği üzere, devlet politikaları açısından vatandaşlık bireylerin ülkeye giriş, o ülkede 

kalış ve çalışma haklarının düzenlenmesinde en önemli ölçüttür. Vatandaşlık aynı 

zamanda uluslararası göç analizleri için önemli bir göstergedir ve veri toplama ve bilgi 

değerlendirme sistemlerinde öncelikle kullanılması gerekmektedir. Vatandaşlık 

bilgilerinin sorgulanması, göç akım (ülkeye giriş ve çıkış) bilgilerini hazırlamak için 

kullanılan veri toplama sistemlerinde ve vatandaşların ile yabancıların akım (ülkeye varış 

ve çıkış) göstergelerinde ayrı ayrı belirtilmesi sadece nüfus artış veya azalmaları 

hakkında bilgi almak açısından değil, yabancı nüfusun azalması veya artmasını tespit 

etmek açısından da önemlidir. Bu çalışmanın da kullandığı şekliyle uluslararası göç 

verileri toplama ve değerlendirme süreçlerinde evrensel olarak kullanılan kavramlar beş 

tanedir: vatandaşlık, ikamet, kalış süresi, kalış amacı ve doğum yeri. 

  

Vatandaşlık: Uluslararası göçü diğer insan hareketliliklerinden ayıran özellik, 

uluslararası göçte en az iki ülkenin söz konusu olması ve bu iki ülkede aynı kişiye yasal 

çerçevede farklı haklar verilmesi ve eşit davranılmamasıdır. Vatandaşlık genel olarak 

bireyin haklarını belirleyen en temel çerçevedir. Hem devletin egemenliğindeki sınırlar 

içerisinde hem de sınır geçişlerinde vatandaşlık normları geçerliliğini korumaktadır. 

Uluslararası hukuk kuralları gereği sınır kapılarında vatandaşlar ve yabancılar arasında 

ayrım yapılmaktadır. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde de belirtildiği gibi her kişi 
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kendi ülkesi de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılma ve kendi ülkesine dönüş 

yapma hakkına sahiptir. Bu gibi hükümler devletlerin giriş ve çıkışlarda, ülkeden çıkış 

yapan bütün kişiler ve kendi ülkesine giriş yapan tüm vatandaşlardan oluşan iki ana küme 

üzerinde en az seviyede kontrol uygulayabilmesine sebep olmaktadır. Ülkeye giriş yapan 

tüm yabancılara ise daha fazla kısıtlayıcı kontrol yapılabilmektedir. Genelde ülkeden 

çıkış yapan vatandaşlarla ilgili olarak ise daha sınırlı bir kontrol mekanizması vardır. 

Dolayısıyla bu kontrollerde idari merciler tarafından tutulan istatistiksel bilgiler çoğunlukla 

yabancıların göç akımlarını göstermektedir. Örneğin geleneksel göç ülkeleri olarak kabul 

edilen Kanada ve Amerika’da uluslararası göçmenlerin göç akımlarını gösteren 

istatistikler daha çok yabancılardan toplanan bilgilere dayanmaktadır. Birleşmiş 

Milletler’in 1977’de yaptığı çalışmada vatandaşlık kavramının uluslararası göç verilerini 

toplama ve değerlendirme sistemlerinde kullanılması üzerine çeşitli bilgilere yer 

verilmiştir. Buna göre, uluslararası göçmenleri uluslararası yolculardan kategorik olarak 

ayıran 90 ülkeden 45’i vatandaşlığı bu ayırımın en belirleyici ölçütü olarak kullanmaktadır 

(Zlotnik, 1987). Genellikle de Asya ve Afrika ülkelerinde yolcu ve göçmen arasındaki 

ayırım yasal vatandaşlık temelinde yapılmaktadır. Aynı şekilde Batı Avrupa ülkelerinde 

de vatandaşlık, en belirleyici ölçüt olarak ele alınmakta ve nüfus kayıt sistemlerinde veya 

idari uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır.2  

  

Vatandaşlık kavramının kullanılmasının avantajlarından bir tanesi vatandaşlığın 

tespitinin somut göstergelerle yapılabilmesidir. Nitekim vatandaşlık giriş ve çıkışlarda 

pasaportlar aracılığıyla belgelenebilmektedir. Ne var ki, birden çok ülke vatandaşı olan 

ve dolayısıyla birden çok pasaportu bulunan kişilerin yolculuk sırasında ülkeye giriş ve 

ülkeden çıkışlarında farklı pasaportlarını beyan etmeleri sebebiyle çifte veya çoklu 

vatandaşlık durumlarında tespit karmaşıklaşmaktadır.  Göç alan ülkelerde giriş ve 

çıkışlarda tutulan kayıtların haricinde kullanılan oturma ve çalışma izinleri, nüfus kayıtları 

ve vatandaşlık başvuruları gibi diğer dolaylı ölçümlerde ise nüfus kayıtlarına dayanmak 

gerekmektedir. Dolayısıyla vatandaşlığın kesin tespiti nüfus kayıtları aracılığıyla 

yapılabilmektedir. Bu arada nüfus sayımları ve anketler gibi uygulamalarda, vatandaşlık 

bilgisi soruları sözlü olarak yanıtlandığından, doğru ve kesin vatandaşlık bilgisi elde 

edilememektedir. Bu durum özellikle gerçek vatandaşlığını beyan etmenin sakıncalı 

olduğunu düşünen göçmenlerde rastlanmaktadır. Sığınma taleplerinde de benzer bir 

                                                           
2 Uluslararası göç verileri toplama ve değerlendirme çalışmalarında kullanılan kriterler 
ve ülke bazındaki farklı uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için Bknz. Bilsborrow 
ve diğerleri (1997). 
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durum söz konusudur. Sığınma talebinde bulunan göçmenler pasaportlarını yırttıkları 

takdirde bir daha kendi ülkelerine döndürülmelerinin imkansız hale geleceğini 

düşünmektedirler. Böylelikle vatandaşlığın tespiti somut belgeler aracılıyla yapılamaz 

hale gelmektedir. Bu söylenenler ışığında sonuç ve özet olarak, uluslararası göç ile ilgili 

veri toplama sistemlerinde vatandaşlığın en temel ölçüt olarak ortaya çıktığı ve 

vatandaşlık kavramının veri toplanılmasındaki bu teknik konumunu evrensel olarak 

koruyacağı söylenebilir.    

 

İkamet: Uluslararası göç hareketlerini ve göçmenleri tanımlamak için kullanılan 

ikamet kavramı belki de en sık göz önüne gelen fakat tanımında en fazla belirsizlik 

yaşanan kavramdır. Birleşmiş Milletler’in 1977 yılı çalışmasında uluslararası göçmenleri 

yolculardan ayıran 90 ülke arasında 73’ünün ikameti ölçüt olarak kullandığı belirtilmiştir 

(Zlotnik, 1987). Fakat ikamet kavramının tanımında belirsizlik yaşanmaktadır. Ülkeler 

genellikle ülkeye gelen göçmenlerin o ülkede oturma amacını taşıyan kişiler olduğu ve 

ülkeden giden göçmenlerin ikametlerini terk edeceği varsayımıyla konuya 

yaklaşmaktadır. İleri sayfalarda da tartışacağımız gibi "ne kadar süre" ikamet edildiği 

(kaç ay vs.) ikamet kavramının tanımına içsel olan ve sık sık tartışılan en önemli boyuttur. 

Ülkeye gelen ve ülkeden giden göçmenleri ayırt etmek için kullanılan bu ayırımın açık ve 

net olduğu düşünülse de uygulamada birçok karışıklığa yol açmaktadır. İkamet tanımının 

neyi ifade ettiği belirsizdir. Örneğin sık yolculuk yapan ve iş dolayısıyla sık sık ikamet 

değiştiren kişiler için ikamet farklı bir anlam taşıyabilir. Ayrıca ikamet kavramı hukuki 

açıdan farklı, fiili durumda farklı anlamlar ifade edebilir. Hukuki açıdan, kişinin bir ülkede 

oturabilmesi için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. İkamet 

konusu hukuki açıdan kişiyi hak ve sorumluluk çerçevesine oturtmaktadır: devlet 

okullarında okuma hakkı veya belediyelere ödenmesi gereken vergi sorumluluğu vb.. Fiili 

durumda ise ikamet belirli bir yerde belirli bir süre oturmayı ifade etmektedir. Fiili durumu 

temel alan ülkelerde bu süre üç aydan bir yıla kadar değişmektedir.  

 

İkamet konusuna hukuki yaklaşım ülkelerin kendi yasaları ve düzenlemeleri ile 

şekillenmektedir. Dolayısıyla ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ayrıca ülkede 

ikamet etmenin kuralları o ülkenin vatandaşı olup olmamakla da değişebilmektedir. 

Uluslararası hukuka göre kişinin ikamet hakkı temel bir haktır ve vatandaşlık durumu ne 

olursa olsun bu hak ihlal edilemez. Bu açıdan da kişi hukuki olarak hem vatandaşı olduğu 

kendi ülkesinde hem de geçici olarak oturduğu ülkede ikamet edebilir. Karışıklığı çözmek 
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için birçok ülke uluslararası göç istatistiklerini hazırlarken ‘daha önceden oturdukları 

ülkeye geri dönüş yapanlar’ı ek bir kategori olarak kullanmaktadır. Birleşmiş Milletler’in 

1977 yılındaki çalışmasında belirtildiği gibi 115 ülke içinde 52 ülke ‘daha önceden 

oturduğu ülkeye geri dönüş yapanlar’ ölçütünü kullanmaktadır (Zlotnik, 1987). Hukuki 

yaklaşıma kıyasla fiili durum yaklaşımı daha yararlıdır. Fakat fiili ikamet yaklaşımında da 

bütün ülkelerde ‘en az kalınan süre’ de mutabakata varılması gerekmektedir. Kimi ülkeler 

‘en az kalınan süreyi’ üç ay olarak belirlemekte; diğer ülkelerde ise bu süre dört-altı ay 

arasında değişebilmektedir. Örneğin Hollanda’da uluslararası göç istatistikleri için nüfus 

kayıtları temel alınmaktadır. Kural olarak Hollanda’da bulunan bütün kişilerin nüfusa 

kayıtları yapılmaktadır. Eğer kişi bir yıldan uzun süre Hollanda dışında kalacak ise kişinin 

nüfus kaydı iptal edilir. Bu kişiler geri dönmek istediklerinde eğer Hollanda’da kalış 

süreleri bir aydan uzun olacak ise kayıtlarını oturacakları yerin yerel teşkilatında 

yeniletirler. Yabancıların kaydı Hollanda’da kalış sürelerinin en az altı ay olması 

durumunda yapılır. Bu örneğin de gösterdiği gibi ikamet, vatandaşlık, yurtiçinde ve 

yurtdışında kalış sürelerinin birlikte kullanımı uluslararası göçmenlerin tespitinde önemli 

yararlar sağlamaktadır.  

 

Avustralya ise uluslararası göçmenlerin tespitinde ikamet kavramının 

kullanılmasının kötü bir örneğini teşkil eder. Avustralya’da göç akımlarını tespit etmek 

amacıyla şu tanımlar kullanılmaktadır: daimi göçmenler (Avustralya’ya daimi olarak 

yerleşmek amacıyla gelenler), yurtdışına daimi göçenler (gittikleri ülkede daimi olarak 

yerleşmek amacında olanlar) ve uzun vadeli hareketler (12 ay veya daha uzun süre 

Avustralya’da kalmak isteyenler ve halihazırda Avustralya’da oturup yurtdışında 12 ay 

veya daha uzun süre kalmak isteyenler). Burada da görüldüğü gibi Avustralya’da ikamet 

kavramının tam olarak neyi ifade ettiği belirsiz olmasa bile, bir çeşitlilik taşıdığı açıktır. 

Bir ülkede kalmak ile bir ülkede ikamet etmek çok farklı anlamlar taşıdığından 

uluslararası göçmenlerin tespitinde vatandaşlık kadar yarar sağlayamamaktadır. Yine de 

ikamet kavramı anlam olarak belirli bir süreyi ihtiva ettiğinden çoğu ülkede sıklıkla 

kullanılmaktadır.  

 

 Zaman (Kalış Süresi): Zaman kavramı da, göçmenin ikametinde ne kadar süre 

geçirdiği anlamında,  uluslararası göçmen statüsünü belirlemede kullanılan ölçütlerden 

birisidir. Zaman kavramı çok farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin Amerika’da 

göçmenlerin tanımı şu şekildedir: “Birleşik Devletler’de yasal olarak daimi oturma 
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ayrıcalığı edinmiş yabancılar”. İngiltere ise göçmenleri “İngiltere dışında bir ülkede en az 

bir yıl oturmuş ve daha sonra İngiltere’ye bir yıldan fazla bir süre oturmak amacıyla gelen” 

şeklinde tanımlamaktadır. Üçüncü bir örnek olarak Hollanda’nın tanımı ise ilk iki örnekten 

daha farklıdır: “Hollanda’da en az 30 gün oturmak niyetinde olan vatandaşlar ve en az 

180 gün oturmak niyetinde olan yabancılar”. Bütün bu tanımlarda zaman belirtilse de 

hepsinde farklı süreler belirtilmiştir. Bu sürelerde gerçek kalış süresi, niyet edilen kalış 

süresi ve yasal olarak izin verilen kalış süresi ayrımı yapılmıştır. Bu örneklerde de 

görüldüğü üzere zaman sınırlamaları göçmen statüsünü belirlemede önemli bir işlev 

görmekteyse de zaman ölçütü vatandaşlık ve ikamet ölçütleri kadar  çok 

kullanılmamaktadır. Örneğin Birleşmiş Milletler’in 1977 Raporu’nda 90 ülke arasından 

ancak yirmidokuzunun uluslararası göçmenleri belirlemede zaman kavramını kullandığı 

belirtilmiştir (Zlotnik, 1987). Bu ülkelerde kabul görmüş süreler farklılık göstermekte, 

ortak kullanılan, üzerinde uzlaşmaya varılmış zaman dilimleri bulunmamaktadır. Fakat 

tüm uygulamalar değerlendirildiğinde yasal sürenin diğer niyet edilen süre veya gerçek 

kalış süresinden daha sık ve yoğun kullanıldığı saptanmıştır.  

  

Japonya, ülkeye giriş veya çıkış yapanların çalıştıkları işler veya yabancılara 

verilen oturma izinleri gibi bilgileri derlediği raporlarda yasal süreyi, bir anlamda geçerlilik 

süresini temel ölçüt olarak almaktadır. Polonya’da ise göçmen işçiler çalışma izinlerinin 

geçerlilik sürelerine göre iki gruba ayrılmıştır. Kısa dönem göçmen işçiler üç aya kadar 

çalışma izinleri olan göçmenlerdir. Uzun dönem göçmen işçilere ise üç aydan bir yıla 

kadar çalışma izni verilmektedir. Çalışma izinleri yenilenebilir olduğu için bir göçmen 

işçinin ne kadar süre Polonya’da kaldığı tespit edilememektedir. Portekiz de ise daimi 

göçmen tanımı kişinin Portekiz’e giriş yaptığı tarih dikkate alınmadan yapılmaktadır. 

Buna göre daimi göçmen, yetkili mercilere en az bir yıl oturma izni için başvuran kişi 

olarak tanımlanmıştır. İsviçre’de ise oturma izni yıllık olarak verilmektedir. Burada 

yıllıktan kasıt dokuz aydır. Görüldüğü üzere bütün bu ülkelerde zaman uygulamaları çok 

farklıdır ve genel kabul görmüş ortak bir süre bulunmamaktadır. Belirtilmesi gereken 

diğer bir nokta ise vatandaşlıkta ve ikamette olduğu gibi zaman kavramı kullanımının da 

devletin uluslararası göçü kontrol etmedeki rolünden soyutlanmaması gerektiğidir. 

Nitekim yasal süreler kadar gerçekleşen kalış süresinin de tespiti önemlidir.  

 

 Kalış Amacı: Uluslararası göçmen statüsünü belirlemede kullanılan kalış amacı 

kavramı özellikle ekonomik faaliyetler açısından önemlidir. Birleşmiş Milletler’in 1977 
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Yıllık Rapor’unda yer alan 90 ülke arasında 21 ülke kendi ülkesi dışında başka bir ülkede 

ekonomik faaliyette bulunmayı uluslararası göçmenleri yolculardan ayırt etme ölçütü 

olarak kullanmaktadır (Zlotnik, 1987). Yurtdışında çalışma uluslararası göçmenlerin 

yegane kalış amacı değildir. Yurtdışında eğitim, staj, aile birleşmeleri, can güvenliği vb. 

sebeplerle, sığınma talebinde bulunmak gibi nedenler de yurtdışında kalış amaçları 

arasındadır. Bütün bu sebeplerin ülkeler bazında farklı mevzuatları bulunmaktadır. 

  

İkamet ve zaman kavramlarında olduğu gibi kalış amacını yorumlamanın da iki 

yolu vardır: uluslararası göçmenin niyetleri ve ülkelerin kabul sebepleri. İlk ölçüt 

göçmenlerin kendileri ile, ikinci ölçüt ise göçe hedef ülkelerin bakış açıları ile ilgilidir. 

Çoğu zaman bu iki tip sebep birbiriyle örtüşse de her zaman aynı değildir. Uluslararası 

göçün ilk aşaması çıkış yapan kişinin kendi ülkesinde gerçekleşmektedir. Genellikle 

pasaport ve vize işlemleri ile uluslararası göç sürecinin ilk adımları atılmış olur. Vizeler 

çıkış amaçlarına göre çeşitlilik gösterir (yurtdışında eğitim, turizm, staj, ekonomik 

faaliyette bulunma, oturma, iş ziyaretleri vb.) ve yurtdışında kalma sürelerini belirler. Bu 

sebeple bir kişinin ülkeye girişi sırasında kontrol edilen vizelerde kişinin o ülkede ne 

kadar kalacağı, ne amaçla geldiği gibi temel uluslararası göç göstergeleri temin edilmiş 

olur.  

 

Kalış amacı çeşitli ülkeler tarafından sıklıkla kullanılan bir ölçüt ve kavramdır. 

Ülkeler ekonomik faaliyetler çerçevesinde yurtdışına çalışma amaçlı giden kendi 

vatandaşları hakkında göç istatistikleri tutmaktadır. Fakat temel sorun bu kavramın ne 

anlam ifade ettiği konusunda ortak bir anlayışın yokluğudur. Bu sebeple varolan 

istatistikler arasında bir karşılaştırma yapma imkanı bulunmamaktadır. Özellikle kişinin 

belirttiği yurtdışına çıkış amacı ile ülkenin o kişiye tanıdığı giriş izninin sebebi birbiriyle 

aynı olmayabilir.  Yasal süre ölçütünde olduğu gibi kalış amacı da uluslararası 

göçmenleri belirlemede üzerinde hassaslıkla durulması gereken bir kavramdır. Kalış 

amacında özellikle niyetlenilen ve belirtilen kalış amacından ziyade nihai itibariyle 

gerçekleşen kalış amacını tespit etmek önemlidir. Bu nedenle uluslararası göçmen 

verilerini toplayan personele, kalış amacının ne anlam ifade ettiği ve gerçek kalış 

amacının nasıl tespit edilebileceğine dair eğitim vermek gerekmektedir. Bununla birlikte 

çıkış yapılan ülke ve giriş yapılan ülkelerin birlikte çalışmaları ve varolan veri toplama 

sistemlerinde bir eşgüdüm yürütmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışma amacının 

ne anlam ifade ettiği ve özelliklerinin ne olduğu hakkında ülkelerin uzlaşmaya varması 
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büyük önem arz etmektedir. Ancak bu şekilde uluslararası göç akımlarındaki eğilimler 

ortaya çıkarılabilir.  

 

Doğum Yeri: Hanehalkı araştırmalarında ve nüfus sayımlarında sıklıkla kullanılan 

doğum yeri, uluslararası göçmenleri belirlemede kullanılan en önemli kavramlardan 

birisidir. Doğum yeri sorusu ile hem içgöç hem de uluslararası göç akımları tespit 

edilebilmektedir. Sayımlarda sorulan sorular sayım maliyetlerini düşürmek açısından 

genellikle kısa tutulmaktadır. Doğum yeri gibi kısa bir soru hem yanıtlarının göç akımını 

ölçmek açısından çok faydalı olması hem de ölçme maliyetinin düşük olması sebebiyle 

tercih edilmektedir. Fakat kişinin doğum yerinin o ülke sınırları içerisinde olması kimi 

ülkelerde vatandaşlık için yeterli sayılmadığı için uluslararası göç açısından konu 

karmaşık bir görünüm sergilemektedir. Örneğin, Almanya'da doğan ve Türkiye'de 

yaşayan bir Türk vatandaşı doğum yeri bağlamında Türkiye'de yaşayan bir uluslararası 

göçmen olarak tanımlanabilir ki, bu her durumda bir uluslararası göçmen kavramına 

denk düşmeyebilir. Ancak yine de genel bir ölçüt olarak doğum yeri uluslararası göç 

hareketlerini ve göçmenleri sınıflandırmak için kullanılabilecek bir ölçüt olarak 

görülmelidir. Diğer bir bakış açısından, doğum yeri bilgisinin alınış şekli “ülke”, “kent”, 

“kasaba”, “köy”, ismi şeklinde neyi içerdiği konusu, toplanılan bilginin kalitesini 

etkilemektedir. 

 

2.3 ULUSLARARASI GÖÇE KURAMSAL VE ANALITIK BAKIŞ AÇILARI 
 

Bu bölümde uluslararası göçün bir siyaset ve siyasa alanı olarak ortaya çıkışının 

ip uçlarını vermesi çerçevesinde uluslararası göç üzerine en temel bazı kuramsal ve 

analitik yaklaşımlar irdelenecektir. Bu çerçevede şunu hatırlamalıyız ki, uluslararası göçü 

açıklamaya çalışan bu yaklaşımların iki temel yüzü vardır: bir yanda daha ekonomi-

merkezli konumlanmalar, diğer yanda ise daha siyaset-temelli bakış açıları. Göçün üç 

temel aktörü açısından bakıldığında --- göç-veren ulus-devlet, göç-alan ulus-devlet ve 

göçmenler --- farklı çıkar ve beklentiler temelinde göçün hem ekonomik hem de siyasal 

düzeylerde bir birinden değişik anlamlar taşıdığı açıktır. Uluslararası göç üzerine kurulan 

siyaset ve siyasa alanını anlamak için bir yandan genel ekonomi ve siyaset eksenlerinde 

geliştirilen çeşitli kuramsal ve analitik yaklaşımlara değinmek diğer yandan ise göçün üç 

temel aktörü açısından göçün ne anlam ifade ettiğine bakmak gerekir.  
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Ekonomik Göç Teorileri ve Dünya Sistemi Teorileri: Yirminci yüzyıl uluslararası 

göç çalışmalarında kullanılan bilimsel paradigmaların genel niteliklerine bakıldığında, 

makro ve mikro düzeyde geliştirilen çeşitli kuramsal yaklaşımların öne çıktığı 

görülmektedir. Makro düzeydeki araştırmalar daha çok göçün nedenlerini ve göç 

akımlarını sorgularken, mikro düzeydeki araştırmalar göçmenlerin deneyimlerine --- 

emeğin kullanımı, sosyo-kültürel uyum gibi --- odaklanmıştır (Portes ve Bach, 1985: 3-

26; Portes ve Borozc, 1987: 606-26). Görüldüğü gibi, ilk alan daha çok göçün 

nedenleriyle ilintiliyken, diğer alanlar göçün sonuçlarıyla ilgili araştırma alanlarını 

kapsamaktadır.  

Uluslararası göç hareketlerini açıklamak üzere inşa edilen kuramlar farklı 

nedensellik süreçlerine ve farklı irdeleme düzeylerine dayansalar da, bunları birbiriyle 

bağdaşmaz biçimde değerlendirmek yanıltıcı olur. Bir diğer söyleyişle nüfus 

hareketlerinin farklı yüzlerini açıklayan “tek büyük bir teori”den bahsetmek pek de 

mümkün değildir. Portes gibi Massey v.d. de (1994: 700-01) sosyal bilimlerde göç 

araştırmalarının tek bir paradigmadansa, farklı disiplinlerde yürütülen kuramsal 

tartışmalar etrafında geliştirilmesini önermektedir. Böylelikle göç araştırmalarında çeşitli 

analiz birimlerini inceleyen göç kuramlarının birbirlerinin tamamlayıcısı olarak 

kullanılması her bir kuramsal tartışmanın boş bıraktığı araştırma alanına ışık tutmayı 

sağlayacaktır. Bu nedenledir ki günümüzde göç araştırmalarında göç olgusunun 

disiplinlerarası bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekliliği öne çıkmaktadır. 19. yüzyılda 

bilimsel tartışmalara konu olmaya başlayan, nüfus hareketleriyle ilgili kuramların 20 

yüzyılda farklı kavramlar, varsayımlar ve kalıplarla çeşitli modeller etrafında geliştiği 

görülmektedir.  

Bu çalışmalar sonucunda üretilen kuramlar da değişik araştırma hedefleri, odak 

noktaları ve ilgileri yansıttıklarından, her bir kuramın iç mantığı, varsayımları ve 

önermeleri farklı kavramlar ve bulgular üretmektedir. Bir diğer söyleyişle, her bir sosyal 

bilim disiplini içerisinde farklı kuram ve yöntemlere dayanan bir dizi yaklaşım vardır. 

Günümüz tartışmaları değerlendirildiğinde aşağıda özetlenecek olan bir dizi yaklaşım 

öne çıkmaktadır: ekonomik göç kuramları; dünya sistemleri kuramı, göç sistemleri 

kuramı, göçmen ağları kuramı, ve ulus-ötesi alanlar kuramı gibi.  

Ekonomik göç kuramları değerlendirildiğinde öne çıkan neoklasik ekonomi 

perspektifinin kendi içinde göçle ilgili bilinen ilk sistematik kuramı barındırdığı 

görülmektedir: 1885’de yayınlanan “Göç Kanunları” (The Laws of Migration) adlı 

makalesiyle Ravenstein dönemin İngiltere’sindeki içgöçleri yansıtan istatistiklere 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

36 
 

dayanarak yedi kural belirlemiş; insanoğlunun durumunu maddi açıdan düzeltme isteğini 

de göç hareketlerinin başlıca nedeni olarak öne çıkarmıştır. Uluslararası göçte 

günümüze değin en çok kullanılan paradigma olan “çekici ve itici faktörler” (push-pull 

factors) kuramı neoklasik perspektifin makro düzeyde çözümleme sunduğu varsayımları 

içermektedir (Lewis, 1954; Ranis ve Fei, 1961; Lee, 1966; Harris ve Todaro, 1970; 

Todaro, 1976).  

Bu kuram insanların nüfusun yoğun olduğu yerlerden seyrek nüfuslu yerlere; gelir 

düzeyinin düşük olduğu yerlerden, yüksek olan yerlere göç etme eğilimlerini vurgular. 

İtici faktörler demografik büyümeyi, düşük yaşam standartlarını, ekonomik fırsat 

yoksunluğunu ve siyasal baskıları içerirken; çekici faktörler emeğe olan talebi, cazip 

ekonomik fırsatları ve siyasal özgürlükleri ifade etmektedir. Temel olarak bu kuramsal 

yaklaşım uluslararası göç hareketinin ülkeler arasındaki ücret farklılığından ileri geldiğini 

vurgulamakta ve bu farklılıkların olmadığı yerde göç hareketlerinin olmayacağının altını 

çizmektedir. Makro düzeyde yapılan bu kuramsal çözümlemeye göre, emek geleneksel 

sektörden, modern sektördeki daha iyi ücretli işlere göç eder ve göç hareketleri sermaye 

ve emeğin eşitsiz dağılımından kaynaklanır. Neoklasik ekonomistlerin bu basit 

açıklaması uzun süre göçmen kabul eden ülkelerin kamuoyunu etkilemiş ve göçle ilgili 

siyasetlerinde de belirleyici olmuştur. 

  

Bu makro ekonomik modele koşut olarak, neoklasik ekonomi kuramı bir de mikro 

ekonomik model sunmuştur. Borjas ve Todaro’nun 1960 ve 70’lerde geliştirdikleri modele 

göre göç rasyonel düşünce sistemlerini kullanarak karar veren bireylerce gelişmektedir. 

Bireyler doğduğu yerde kalma veya farklı hedeflere doğru hareket etmenin yarar ve 

maliyetlerinin karşılaştırması yapar sonra bu karşılaştırma etrafında, daha yüksek ücret 

ve yaşam şartları beklentilerine ulaşmak için göç kararını alır. Bir diğer söyleyişle 

bireylerin gidecekleri ülkede kazanmayı umdukları yüksek ücretler ve yaşama 

standartları göç sırasında maruz kalacakları maliyetten (yolculuk ve taşınma masrafları, 

yeni bir dil öğrenme, uyum ve psikolojik sıkıntılar gibi) daha yüksekse göç etme kararı 

gerçekleşir. Neoklasik ekonomik kuramın mikro modeline göre bu kararlar insan 

sermayesine yapılan bir çeşit yatırım olarak değerlendirilir dolayısıyla göçün insan 

sermayesini arttırdığı vurgulanır (Borjas ve Todaro, 1970; Ranis ve Fei 1961). Ancak, 

ampirik çalışmalar neoklasik kuramın geçerliliğiyle ilgili kuşkular uyandırmaktadır. 

Azgelişmiş ülkelerden zengin ülkelere göç edenler nadiren en yoksul kişilerdir; göç 

edenler daha çok ekonomik ve sosyal değişim içerisindeki bölgelerde yaşayan toplumsal 

orta sınıftır (Castles ve Miller, 2002). Benzer şekilde itme-çekme modeli hareketliliğin 
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yoğun nüfuslu bölgelerden seyrek nüfuslu bölgelere olduğunu ileri sürse de, aslında 

Almanya ve Hollanda gibi göç alan ülkeler dünyanın en yoğun nüfuslu bölgeleri 

arasındadır. Son olarak itme-çekme modeli belirli bir göçmen grubunun neden bu ülkeye 

değil de şu ülkeye gittiğini açıklayamaz. Örneğin neden Cezayirlilerin çoğu Türklerin tam 

tersine Almanya’ya değil de Fransa’ya gitmektedir? Mikro kuram ise göçmenleri –akılcı 

tercihler yapmak için özgür ve seçenekleri konusunda yeterli bilgi sahibi olan- bireysel 

piyasa oyuncuları olarak tanımlamasıyla eleştirilmektedir. Bu eleştiriler, göçmenlerin 

sınırlı ve çoğunlukla kısıtlayıcı bilgilere sahip olduğunu, bir dizi engellemelere maruz 

kaldıklarını öne sürmektedir. Göçmenler bu zorluklarla gelişen kültürel sermayeleri 

(kendi durumlarına ve bununla nasıl baş edeceklerine ilişkin kolektif bilgi) ve sosyal 

sermayeleri (göç ve cemaat oluşumu sürecini düzenleyen toplumsal ağlar) sayesinde 

başa çıkarlar (Gurak ve Cases, 1992). 

   

Neoklasik ekonomi kuramına karşı yoğunlaşan eleştiriler, 1980’lere gelindiğinde 

ekonomik göç kuramları içinde “yeni ekonomi kuramı”nın gelişimini hızlandırdı. Bu 

kurama göre, göç etme kararı tek tek bireyler tarafından değil, bir hane halkının tüm 

fertleri hatta bazen bir topluluğun tümü gibi birbiri ile ilintili çok sayıda kişi tarafından 

alınmaktadır (Strak ve Levhari, 1982; Strak, 1984; Katz ve Stark, 1986; Stark, 1991). 

Göç araştırmalarında birey değil hanehalkı ya da üretim ve tüketim alanında kültürel bir 

birlik gösteren topluluklar ana birim olarak ele alınmalıdır. Ücret farklılığı göç hareketinin 

vazgeçilmez koşulu değildir, bir diğer söyleyişle uluslararası göç hareketleri ülkeler 

arasındaki ücret farklılıkları kaldırıldıktan sonra da durmaz. Göçmen yollayan ülkenin 

değişik piyasalarının eksik ya da dengesiz olması halinde göç etme arzusu sürer. Ayrıca 

haneler yurtdışına göçmen yollarken, sadece gelirlerini mutlak biçimde arttırma 

arzusunda değil, aynı zamanda başka hanelere kıyasla “göreli yoksullukları”nı düzeltme 

dileğindedirler (Stark, Oded  ve Bloom, 1985: 173-178).  

 

Her ne kadar neoklasik ekonominin mikro kuramıyla, yeni göç ekonomisi 

kuramları uluslararası göç hareketlerini açıklarken farklı sonuçlar ortaya koysalar da, her 

iki kuram da mikro düzey modeller sunmuşlardır. Bu bağlamda, Piore’nin geliştirdiği ikiye 

bölünmüş emek piyasası modeli göç kuramları içinde farklı bir yer tutmaktadır. Bu 

kurama göre göç hareketleri, göçü kabul eden ülkelerin kaçınılmaz ve kronik düşük 

ücretli işgücü gereksiniminden ileri gelmektedir. Piore (1979) gelişmiş ekonomilerin 

işgücü piyasalarında, sermaye yoğun sektörler ve işler ile emek yoğun sektörler ve işlere 
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bağlı olarak ikili (tabakalı) bir yapısı olduğunu vurgulamaktadır. Sermaye yoğun 

sektördeki işler daha çok donanımlı ve vasıflı yerli işçileri kapsar; emek yoğun sektör ise 

istikrarsız çalışma koşulları içinde vasıfsız göçmenlerin düşük ücretle çalıştığı ve işlerine 

kolayca son verilebilen bir sektör olarak tanımlanır.   

 

Ekonomik göç teorilerinin ön planda olduğu 1950’li ve 1960’lı yılların sonuna 

doğru yaygınlık kazanmaya başlayan bir diğer paradigma Marksist kalkınma anlayışıdır. 

Bu kuramsal çerçeve uluslararası göç hareketlerini kapitalist yayılmacılığın bir türevi 

olarak açıklama eğilimindedir. Buna göre, kalkınmamış ve/veya az kalkınmış bölgelerden 

kapitalist merkezlere doğru göçün yaşanması kaçınılmazdır. Bu durum küresel 

kapitalizmin doğası gereğidir. Bir başka deyişle kapitalizm merkez ve çevre bölgelerden 

oluşan bir hiyerarşi yaratmaktadır ve bu hiyerarşi merkez devletlerin lehine işleyen bir 

uluslararası emek bölüşümü biçimini almaktadır. Merkez ve çevre bölgeler bağlamında, 

göç, Güney’den, sömürge, eski koloniler veya bağımlı bölgelerden Kuzey’in egemen 

merkezlerine doğru gerçekleşmiştir (Portes ve Walton, 1981). Bu süreç çevre ülkelerden 

merkez ülkelere ve merkez ülkelerden sömürgelere doğru genişlemiş; bir kez 

başladıktan sonra kendi dinamiklerini de harekete geçirmiş ve kendi kendisini sürdürmeyi 

sağlamıştır.  

 

Birçok toplum bilimci, Immanuel Wallerstein’ın (1974) “dünya sistemleri 

kuramı”nda geliştirmiş olduğu kavramlara dayanarak, uluslararası göçün kökenini 16. 

yüzyıldan bu yana dünya pazarlarının genişlemesinde görmektedir (Castells, 1989; 

Sassen 1988). Petras (1981) sermaye, emek ve malların akışının merkez ile çevre 

arasındaki bağımlılığı arttırdığını, göçünün de bu tarihsel sürecin bir yansıması olarak 

şekillendiğini iddia ederken, Sassen ve Portes (1987) uluslararası göçü, kapitalist 

gelişmenin neden olduğu kopma ve yer değiştirmelerin doğal bir sonucu olarak ifade 

etmektedirler. Dünya sistemi teorisine göre, kapitalist ekonomi Batı Avrupa, Kuzey 

Amerika ve Japonya’daki merkezlerden giderek daha geniş halkalar halinde yayıldıkça 

dünya nüfusunun güderek büyüyen kısmı dünya piyasalarına dahil edilmiş, çevre 

ülkelerdeki toprak, hammadde ve emeğin dünya piyasalarının denetimi altına girmesi 

mülksüzleşen küçük üreticileri yaşamlarını sürdürmek için göçe zorlamıştır (Sassen, 

1988; 1998). Özellikle kalkınmakta olan ülkelerde tarımsal reformların sonucu olarak 

geniş bir çiftçi kesiminin ortadan kalkması geniş kitlelerin köksüzleşmesine neden 
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olmuştur. Böylece birçok insan gelişmiş ülkelerin rekabet gücünü korumak için ucuz 

emeğe ihtiyaç duyduğu sektörlerde çalışmak üzere göçmen olmuştur.  

 

20 yüzyılda çokuluslu şirketler ve çoğalan doğrudan yabancı yatırımlar 

aracılığıyla hızlanan bu sürecin ivmesi küreselleşmeyle birlikte daha da artmıştır. 

Sassen’in çalışmaları (1988, 1996, 1999, 2001) küreselleşme dinamiklerinin tarımsal 

üretimdeki dönüşümü güçlü bir biçimde sürdürüp, küçük üretim birimlerini yok ederek, 

ihracata dayalı sanayileşmenin ucuz işgücü ihtiyacı üzerinden iç ve dışgöçü teşvik ettiğini 

göstermektedir. Aynı zamanda ABD ve Batı Avrupa’nın “küresel metropollerinde” bir 

yandan yüksek vasıflı uzman göçmen işgücüne talep artarken, yerli halkın yapmaya 

yanaşmadığı ikincil sektör işler için de yasal ve sosyal açıdan zayıf konumlarıyla düşük 

vasıflı göçmen işgücüne talep devam etmektedir. Ancak göçün kendi dinamikleri bu 

talebe yönelik arzın gelişmiş ülke devletlerinin kısıtlayıcı düzenlemelerinin 

öngördüğünden daha fazla olmasında yol açmaktadır. Çok yapılan bir benzetmeyle, bir 

kez açılan göç musluğunu kolayca kapatmak artık mümkün olmamaktadır.  

 

Dünya sistemleri yaklaşımı dünya ekonomisindeki eşitsiz ekonomik ve siyasal 

güç dağılımına vurgu yaparken, göçü de sermaye hareketi için bir çeşit ucuz emek 

hareketi olarak görmektedir. Zenginleri daha zengin yapmak için eşitsiz kalkınmanın ve 

yoksul ülkelerin kaynaklarının sömürülmesinin devamlılığını sağlıyordu (Castles ve 

Kosack, 1985; Cohen, 1987; Sassen, 1988). Öte yandan, ekonomi teorileri esas olarak 

bireylerin gönüllü göçüne yoğunlaşma eğilimindeyken, 1914 öncesinde Avrupa’dan 

ABD’ye göç örneğinde olduğu gibi, tarihsel yapısalcı yaklaşım ise sermayenin kitlesel 

emek göçü arayışına bakmıştır. Bu yaklaşımın sıklıkla sermayenin çıkarını her şeyin 

belirleyeni olarak görmüş, söz konusu bireylerin ya da grupların eylem ve isteklerine 

yeterince ilgi göstermemiştir. Bu eleştiriler göç araştırmalarında 1980’lerden 1990’lara 

doğru  gelindiğinde yeni araştırma sorularının biçimlenmesine ve yeni teorik modellerin 

gelişimine de kaynaklık etmiştir. Bu teorik modeller göç sistemleri teorisi, göçmen ağları 

teorisi ve ulus-ötesi alanlar teorisi olarak sıralanabilir. Aşağıdaki bölümde bu teoriler 

tartışılacaktır.      

 

Göç Sistemi Teorisi, Göçmen Ağları Teorisi ve Ulus-ötesi Topluluk Teorisi: Göç 

sistemleri yaklaşımı hem uluslararası göç akımlarının nedenlerini sorgulanmak, hem de 

göç alan ve veren yerler arasındaki bağlantıları anlamak üzere oluşturulmuş farklı göç 
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teorilerini bir araya getiren disiplinler arası bir teoridir. Afrika kıtasında kırdan kente göçü 

inceleyen Mabogunje’nin (1970) geliştirdiği bu teoriyi önce Fawcett ve Arnold (1987), 

Portes ve Borocz (1986) sonra Kritz, Lim ve Zlotnik (1992) uluslararası göç hareketlerine 

uyarlamış ve göç literatürüne kazandırmışlardır. Göç araştırmalarının inşa edildiği teorik 

tartışmalarda sadece göç alan veya veren ülke dinamiklerinin öne çıkması, göçün çok-

boyutlu yapısını yansıtmamakta oysa “sistem” anlayışı göçün aktörleri –göç alan, göç 

veren ülke ve göçmen- arasıdaki ilişkiyi/etkileşimi bütüncül bir düzeyde analiz etme 

imkanı sunmaktadır. Bu teoriye göre, göç sistemi birbirine insan akışı ve karşı insan 

akışlarıyla bağlı iki ya da daha fazla mekanı – genelde ulus-devletleri- içerir (Kritz ve 

Zlotnik, 1992). Bir sistem etrafında buluşan ülkeler arasında sömürgecilik, siyasal 

etkileşim, ticaret, yatırım veya kültürel bağlara dayanan ve önceden varolan bağlantılar 

(linkages) göç sistemi teorisine göre, bugün öne çıkan göç örüntülerin gelişimi hakkında 

önemli ipuçları sunmaktadır.  

Fawcett ve Arnold (1987, 456: 7) bu bağlantıları, devletler arası ilişkiler; kitle 

kültürü, aile ve toplumsal ağlar, ve göçmen acentelerinin faaliyetleri olarak 

sınıflandırırken; Kritz ve Zlotnik (1992) tarihsel, kültürel, kolonyal ve teknolojik 

bağlantıları göç hareketlerini şekillendiren dinamikler olarak belirlemiş, bunların göç alan 

ve veren ülkenin sosyal, siyasal, ekonomik ve demografik düzleminde farklı etkileri 

olduğunu ileri sürmüşlerdir (Bknz: Şekil 2.1). Bu nedenledir ki teoriye göre Meksika’dan 

ABD’ye yaşanan göç 19. yüzyılda ABD’nin güneybatıya doğru genişlemesi ve 

20.yüzyılda Amerikalı işverenlerin Meksikalı işçilere olan planlı talebine dayanır (Portes 

ve Rambout, 1996: 272-76) ya da Cezayir göçü Fransa’nın Cezayir’deki sömürgeci 

varlığıyla açıklanırken; Almanya’daki Türk nüfus ise Almanya’nın 1960’lardaki emek 

talebinin bir sonucudur. Örneklerle de anlaşıldığı üzere, göç sistemleri teorisi, nüfus 

hareketlerinin sadece ekonomik boyutu olmadığını; ülkeler arasında önceden varolan 

bağların göç hareketlerinin başlamasında önemli bir role sahip olduğunu öne 

sürmektedir.  
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ŞEKIL 2.1: GÖÇ SISTEMLERI 

 

Zlotnik (1992: 20) göç sisteminin tanımını yapabilmek için, belli dinamikleri bir 

araya getirmiş ve bu genel çerçeve ekseninde Amerika ve Batı Avrupa göç sistemlerini 

tanımlamıştır. Yazara göre,  herhangi bir göç sisteminin varlığından söz edebilmek için 

söz konusu sistem içinde birbirine insan akışlarıyla bağlı en az iki ulus-devletin varlığı 

gereklidir. Sistem içinde göçmen stokunu ve köken ülkeden gelen göç akımlarını analiz 

ederek nüfus hareketlerinin daha iyi anlaşılabileceğini vurgulayan Zlotnik’e göre, 

karşılaştırılabilir kalkınma düzeyleriyle ortak kültürel yapıların birbirine yakınlaştırdığı 

ülkeler arasında gelişen benzer göç örüntüleri bölgesel bir göç sisteminin doğmasına 

kaynaklık eder. Herhangi bir göç sisteminde yer alan ülkelerin coğrafi açıdan yakın 

olmaları gerekli değildir, çünkü göç hareketlerinin gelişiminde fiziki yakınlıktan çok 

siyasal ve ekonomik ilişkiler söz konusudur. Bir diğer deyişle, yakınlık bu göç 

hareketlerini arttırmadığı gibi, uzaklık da onlara engel olmamaktadır. Bir göç sisteminde, 

ekonomik ve politik bağları sıkı olan göç alan ülkelerin benzer göç politikaları 

uyguladıkları; öte yandan göç veren ülkeler arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok 

sıkı olmadığı ancak yine benzer politikaları uyguladıkları görülmektedir.          

Bazı ülkeler birden çok göç sistemine üye olabilirler ancak uygulamada bu üyelik 

daha çok gönderen devletlerde görülmektedir. Sistemlerin istikrarlı yapıları yoktur; 

           Göç Akımları 
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ülkeler toplumsal değişme, ekonomik dalgalanma ya da siyasal nedenlerle sistemden 

çıkabilir ya da sisteme katılabilirler. Sistem içinde gelişen nüfus hareketleri ise yerleşik 

göçmenden, iş adamına, proje-bağımlı göçmen işçiden kaçak göçmenlere zaman zaman 

birbiriyle örtüşen farklı yoğunluktaki tüm akımlarını kapsar. Her türlü nüfus hareketinin ki 

bu öğrenci ya da turist giriş-çıkışlarını da kapsayabilir, göç sistemine doğrudan ya da 

dolaylı bir “geri-besleme” etkisi olduğu vurgulanırken; bu etkileşim sayesinde, teoriye 

göre, mal, sermaye, fikir ve bilginin dolaşımının/paylaşımının gerçekleştiği kendine özgü 

sistemler gelişmektedir. Çünkü, Kritz ve Zlotnik’e göre (1992: 4) göç hareketleri dinamik 

bir süreçtir ve göçün içindeki bir parçada görülen değişim, bütün sistemi etkiler ve 

böylelikle kendi kendini değiştiren/besleyen bir sistemin gelişimine kaynaklık eder.  

Göç sistemleri teorisini kullanan araştırmacılar daha çok bölgesel sistemlerin 

gelişimini incelemiş ve bölgesel sistemlerin kendi içinde farklı sistemleri 

barındırabileceğine işaret etmişlerdir (Zlotnik, 1992; Massey v.d., 1998). Avrupa göç 

sistemini değerlendirdiği çalışmasında Zlotnik, Batı Avrupa ülkeleri dışında, İngiltere’nin 

İrlanda, Hindistan ve Pakistan’la olan siyasal, tarihsel ve ekonomik ilişkilerinin İngiltere 

ve bu ülkeler arasında farklı yoğunluktaki nüfus hareketlerini içeren bir göç sisteminin 

oluşumuna kaynaklık ettiğini vurgulamıştır. Aynı Avrupa göç sistemi içinde Kuzey Avrupa 

ülkelerinden Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İsveç ve Norveç’in 1954’te oluşturdukları 

Ortak Kuzey İş Piyasası’yla (Common Nordic Labour Market) gelişen ekonomik ilişkiler 

söz konusu ülkeler etrafında da farklı insan akışlarının gelişmesine neden olmuştur. 

Böylelikle, Avrupa göç sistemi içinde İngiltere, Kuzey Avrupa ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri 

etrafında şekillenen farklı göç sistemlerinin bir arada bulunduğu görülmektedir.        

Öte yandan, bu teorik yaklaşım sistem içinde önceden varolan bağların etkisiyle 

başlayan göç akımlarının sürekliliğinin sağlanmasında göçmenlere ve formel/enformel 

göç ağlarının sistem üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda uluslararası 

göçün yönünü ve başladıktan sonra neden daha fazla göçün meydana geldiğini 

açıklayan göçmen ağları teorisi göç sistemleri teorisinde önemli bir yer tutar. Göç ağları 

kavramı göç veren ve alan ülkedeki hareket edenleri, hareket etmişleri ve hareketsizleri 

birleştiren bağlar olarak tanımlanabilir (Taylor 1986;  Massey 1990; Tilly, 1990). Bu 

ilişkiler ağı bireyler ve kurumlarca  formal ve enformel düzeyde gerçekleşebilir. Örneğin, 

formel düzeyde faaliyet gösteren belli kurumlar (iş bulma kurumları, seyahat acenteleri 

veya taşeron şirketler gibi) göçmenlerin devlet kurumlarıyla olan ilişkisine aracılık 

ederken; enformel ağlar geride kalan aileleri, arkadaşları, hemşerileri ile kurdukları 

karmaşık ilişkileri, cemaat bağlarını, yardımlaşmaları kapsar (Taylor, 1986;  Massey, 

1990) ve göçmenlerin gereğinde yardım almak veya iş bulmak gibi konularda 
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başvuracakları sosyal bir sermaye sağlar (Massey ve Garcia Espana, 1987; Bourdieu ve 

Wacquant, 1992: 119). Zlotnik (1992: 7) formel kurumlarla oluşturulan ağların, makro 

düzlemdeki ilişkilerle mikro düzlemi (göçmeni) buluşturduğunu; enformel sosyal ağların 

ise mikro düzlemle (göçmenle) makro düzlemdeki ilişkilere aracılık ettiğini  ifade 

etmektedir.  

Uluslararası göçte ağlar içgöçte olduğundan daha önemlidir, zira üstesinden 

gelinecek daha çok engel vardır. Hem göçmenleri, hem de göçmen olmayanları 

karmaşık bir toplumsal roller ve kişisel olmayan ilişkiler ağına bağlayan bu ağlar aynı 

zamanda göçün yol açtığı masrafları ve içerdiği riskleri de azaltır (Boyd, 1989: 639). 

Örneğin aile bağlantıları göçü mümkün kılan kültürel ve finansal sermayeyi sağlar ve 

öncü bir göçmenin gidişiyle göç veren ülke ile alan ülke arasında bir güzergah oluşmaya 

başlar. Bu hareket bir kez oluşturulduğunda, göçmenler bu “işlek yolları” kullanırlar ve 

zaten göç bölgesinde yer alan akrabalarının ve arkadaşlarının yardımlarını alırlar.  Aileye 

ve ortak kökene dayanan ağlar barınma, iş bulma ve bürokratik işlemlerin halledilmesine 

yardımcı olur, kişisel sorunlar konusunda destek sağlar. Bu sosyal ağlar göçmenler ve 

aileleri açısından göç sürecinin güvenli ve daha kontrol edilebilir olmasını sağlar. Nihayet 

göç hareketleri bir kez başladığında, artık kendi kendini sürdürebilir sosyal ve ekonomik 

bir sürece dönüşür.         

 Göçmen ağları ayrıca yerleşme ve göç bölgesinde cemaat oluşumu sürecine bir 

temel sağlar. Göçmen grupları kendi sosyal ve ekonomik altyapılarını geliştirirler: İbadet 

yerleri, dernekler, dükkanlar, kafeler, doktor ve avukat gibi profesyoneller ve diğer 

hizmetler bunlar arasında sayılabilir. Kalma süresinin uzamasıyla birlikte, ilk göçmenlerin 

eşlerini ve çocuklarını getirmeye veya yeni aileler kurmaya başlamalarında olduğu gibi, 

göçmen ağları giden göçmenin ailesini de yanına alma ya da yeni ailelerin kurulma 

sürecini hızlandırır. Böylelikle göçmenler kendi yaşam perspektiflerini yeni ülkede 

görmeye başlarlar. Görüldüğü gibi, göç ağları teorisi uluslararası göçün zaman ve 

mekandan nasıl etkilendiğini göstermiş ve göçün nedenlerini değil, göçün 

sürdürülebilirliğini açıklamaya çalışmış böylelikle farklı bir tartışma alanı yaratmıştır.  

 

 Monica Boyd sosyal/toplumsal ağların göç hareketlerinin zamansal olarak sınırlı, 

tek yönlü ve daimi olması gibi kurallarının olmadığını göstermiş (1989: 641); Vertovec 

(2002) ise sosyal ağların  göç hareketlerinin tarihsel örüntüleri içinde, göç veren ülkenin 

siyasal, sosyal ve ekonomik koşullarıyla birlikte, göçmen gruplarını etkileyen yerel 

dinamikler ve ortak sosyo-kültürel özelliklerinin etkileşimiyle geliştiğinin altını çizmiştir. 
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Bu bağlamda, farklı göçmen gruplarının farklı şekiller alan göçmen ağlarıyla hayatlarını 

kolaylaştırmaya çalıştıkları görülmektedir. Buna göre, yüksek eğitimli meslek grupları 

daha çok iş arkadaşları ve kurumsal ağlardan faydalanırken, vasıfsız ve yoksul 

göçmenler daha çok akrabalık ilişkileri üzerine kurulu dayanışma ağlarından beslenir. 

Göçmenlerin sahip olduğu sosyal/toplumsal ağlar göç sürecini mümkün kılan ve 

kolaylaştıran kanallar sunması açısından uluslararası göç araştırmalarında yoğun olarak 

incelenen konulardan biri olmuştur (Kearney, 1986; Massey vd. 1998). Bu konuda 

gerçekleştirilen araştırmaların ampirik bulguları da göçmenler arasındaki ilişkiler ağının 

göç sürecini kolaylaştırıcı ve özendirici etkilerini de doğrulamaktadır (Gurak ve Caces, 

1992; Böcker, 1995).  

 

 Ancak, göçmen ağlarına dayalı çalışmalarda son zamanlarda ulus-ötesi 

mekanların ve kimliklerin oluşmasına dair konular ön plana çıkmaya başlamıştır. Göçün 

niceliksel olarak artması ve göçmenlerin geldikleri (köken) ülkeyle vardıkları (hedef) ülke 

arasındaki sık gidiş gelişleri, köken ülkeyle olan bağlarını güçlü şekilde korumaları “ulus-

ötesi göçmen”, “ulus-ötesi topluluk” gibi kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

İlk örneklerini daha çok ABD’deki Meksikalıları konu alan ve antropoloji yönelimli 

araştırmalardan alan bu kavramlar ulus-ötesi göçmenlerin yaşamlarını köken ülke ve 

hedef ülke arasında, iki kültür içinde hem “orada”, hem “burada” ve her ikisine de tam ait 

olmadan nasıl sürdürebildiklerini açığa çıkarmıştır (Massey, 1988; Faist, 2001). Ulus-

devletlerin sınırlarının ötesinde bireyleri ve kurumları birbirine bağlayan formel/enformel 

bağlarla, farklı düzeylerde gelişen ilişkiler ağına dikkat çeken ulus-ötesi anlayış bir 

anlamda klasik göç algısının değişen yüzü olmuş, dolayısıyla göçün tek yönlü bir gidiş 

bileti olmadığını ve gittikleri topluma entegre olmakla özdeşleşen göçmenlerin aslında 

farklı hayat deneyimleri edindiğini göstermiştir (Vertovec, 1999). Göçmenler ise 

ayrıldıkları ve yerleştikleri ülkeler arasında sık dokulu bir toplumsal ağ örerek, bu 

ülkelerdeki toplulukları, kurumları ve yapıları birbirine ilintilendirmektedirler. 

 

  Göçmenlerin hareketinin hem uzamsal, hem de sosyal olarak birbirinden 

ayrışmış topluluklar arasında gerçekleştiği ve bu hareketin tek yönlü olduğu 

(gönderilenden gidilene) algısı uzun süre hakim anlayış oldu. Bir diğer söyleyişle, 

birbirlerinden farklı hayat biçimleri ile ayırt edilen cemaatler arası hareketler olarak 

görülen göç süreçleri (kırdan kente, Türkiye’den Almanya’ya; gelenekselden moderne 

gibi), Roger Rouse’ın ifadesiyle, ‘göçmenlerin ve onların neslinden olanların bir 
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düzenden öbürüne kademeli geçiş süreçleri’ olarak görüldü (1991: 11). Ancak 

küreselleşmeye birlikte yeni nitelikler kazanan nüfus hareketleriyle birlikte varolan göç 

çalışmaları modelleriyle yeni durumun anlaşılamayacağının ortaya çıkmaya başlaması 

göç çalışmalarında yeni araştırma sorularının doğmasına kaynaklık etti. Göç sürecinin 

eskiden düşünüldüğünün tersine, tek yönlü bir kopuş hareketi olarak görülemeyeceği 

tartışmaları artarken, 1990’lı yılların ikinci yarısından bu yana ön plana çıkan konular 

göçmenlerin ulus-ötesi hareket biçimleri, mevsimsel gidiş-gelişleri, farklı ülkelerdeki 

yerleri farklı amaçlarla kullanmaları, geri dönüşler ve yeniden göç hareketleri olmuştur.  

Artık önceki yaklaşımlardan farklı olarak, göçmenler bağlarını kopararak, yeni bir 

toplumsal düzene ait olma mücadelesi verenler değil, ülkeler arası bağlarını aktif olarak 

kullanan ve değerlendiren, kararlarında tek bir ülke, toplumsal düzen ya da sosyallikle 

sınırlı kalmayan, vatandaşlık pratiklerinde çok-ülkeli olarak davranabilenler olarak 

kavramsallaştırılmaktadır. Göçmenlik bir noktadan öbür noktaya, noktalar arası bir 

hareket olarak düşünülürken, ulus-ötesi olarak tarif edilen bu yeni yaklaşımda göçmen 

noktalar ötesi ve çok yönlü hareket eden “transmigrant” olarak tanımlanmaktadır (Glick-

Schiller vd., 1992). Glick Schiller vd. (1992) “transmigrant” olgusunu ‘günlük hayatları 

uluslararası, sınırlaraşırı, sürekli ve çok yönlü bağlantılara dayalı olan ve kamusal 

kimlikleri birden fazla ulus-devletle olan ilişkileri sürecinde belirlenenler olarak 

tanımlamaktalar. Kısaca burada üzerinde durulan ulus-ötesicilik olgusu göçmenlik 

dinamiklerinin gelinen ülke sınırları içinde bitmediğinin anlatımıdır. Böylelikle bugün 

birçok göçmenin coğrafi, kültürel ve politik sınırları kesen sosyal alanlar yaratmakta 

oldukları görülmektedir (Basch vd., 1994: 7). Bu alan ikili hayatlar yaşayan, iki dil 

konuşan, iki ülkede de kendilerine ev yapan ve ulus sınırlarının ötesi düzenli ve sürekli 

kontaklar sayesinde geçimini kazanan, sayıları giderek artan insanlardan oluşmaktadır 

(Portes vd., 1999: 217). 

Kısaca özetlenen göç teorileri farklı ideolojik perspektiflerden ve çok değişik 

durumları kapsayacak biçimde geliştirilmiş olsalar bile, her biri tek başına göçü tüm 

yönleriyle açıklama iddiasında değillerdir. Göçe ilişkin tek bir makro teori olmadığı gibi, 

mevcut teoriler her zaman birbirine alternatif olmak yerine birbirini tamamlayıcı nitelikte 

olabilmektedir. Göç konulu sosyal bilim araştırmalarında göçün geçirdiği aşamalara bağlı 

olarak başlangıçta işgücü piyasasının ihtiyaçları, göç alan ülkelerdeki işgücü açığı ve 

göç veren ülkelerdeki işgücü fazlası, yabancı işçilerin işgücü piyasası içindeki konumları 

ve sınıf yapısı üzerine yoğunlaşılmış, göçün daha çok ekonomik ve sosyolojik boyutları 

üzerinde durulmuştur. Bu dönemin başlangıcında neoklasik göç teorisi, daha sonra ikili 
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işgücü piyasası teorisi ve dünya sistemleri teorisi göçün nedenlerini ve işgücü 

piyasalarının işleyişini açıklamak üzere kullanılmıştır.  

 

1980’ler sosyal bilimler alanında göçmenlerin yerleşikleşmesine bağlı olarak 

“misafir işçi”nin duygu ve ihtiyaçlarıyla ve kültürleriyle bir insan olarak tanımaya başladığı 

dönem olmuştur. Süreklilik ve kalıcılığa bağlı olarak göçmenin kişiliği öne çıkmakta, özne 

olarak göçmen toplumsal cinsiyet, etnik, dinsel köken temelinde ayrıştırılmış ele 

alınmaktadır. Dikkatler bir yandan etnik toplulukların oluşumu, bu toplulukların kültürel 

özellikleri ve göçmen kimliğiyle etkileri üzerine toplanmış ve göç ağlarının nasıl ortaya 

çıktığı, bunların göç alan ve veren bazı ülkeler arasında göçü nasıl teşvik ettiği ve sürekli 

kıldığı sorularına yanıt aramıştır. Göç ağları teorisi araştırmalarda yaygınlık kazanmıştır. 

Ulus-devletin sınırlarını aşan göç hareketlerini inceleyebilmek için ulus ötesi göç kavramı 

ortaya atılmış, ve göçmenleri eş zamanla olarak yaşamaları birden fazla toplumda nasıl 

yeniden kurdukları ve kurguladıkları analiz edilmeye çalışılmıştır. Böylece göç konusu 

iktisat ve sosyoloji alanından; edebi/kültürel ve antropolojik çalışmalar alanına kaymıştır. 

Ancak göçmenlerin bu ulus-ötesi pratiklerini okuma çabalarında “metodolojik milliyetçi” 

perspektifinden kopmak böylelikle bu olguyla yeni kavramlar ve/veya modeller 

üretebilmesine imkan sağlanmalıdır. Wimmer ve Glick Schiller’e göre: 

  

“birçok ulus-ötesi çalışma ulus-ötesi toplulukların homojenliklerini ve 

bütünlüklerini abartmaktalar; bu toplulukların bireyin eylemi üzerindeki belirleyici 

ve yönlendirici etkisini aşırı boyutlarda algılamakta; topluluklar arası ilişkilerin 

önemini azımsamakta; ve aynı zamanda bu toplulukların sınıf, cinsiyet, bölgesel 

dinamikler, politik kimlikler bakımından olabileceğini dikkate almamaktadırlar; 

üstelik göçmenler arasında ulusötesi toplulukların oluşmadığı ya da varolan bu 

tür toplulukların bireyler için giderek anlamını yitirdiği durumlara karşı kavramsal 

olarak kör bir tutum izlemekteler (2002: 324).          

 

Yine aynı araştırmacılar bu tür araştırmalarla göçmenlerin artık köklerinden koparılmışlar 

olarak ya da asimilasyon merdivenine tırmanarak orta sınıfları yakalayanlar olarak değil, 

ama ötekiler olarak topluma yabancılar olarak ele alındığının altını çizmektedirler 

(Wimmer ve Glick Schiller, 2002: 324). 

 

2.4 SON YÜZYILIN GÖÇ TARIHI ÜZERINDEN: DÜNYA VE TÜRKIYE 
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Modern Türkiye tarihinde ulus-devlet yaratma çabası yirminci yüzyılın başında 

içine girilen modernite projesi ile iç içe giren süreçlerdir (Keyman ve İçduygu, 2005). Bu 

zaman diliminde ortaya çıkan Türkiye-merkezli uluslararası göç hareketleri ise hem bu 

modernite projesine hem de bu ulus-devlet yaratılması çabalarına derin bağlantıları olan 

temel ve içsel bir olgudur (Tekeli, 1998; Kirişçi, 2000; İçduygu, 2004a). Bu içsellik 

yurtdışından Türkiye’ye yönelen göç hareketleri için olduğu kadar Türkiye’den yurtdışına 

giden göç hareketleri için de geçerlidir. Aslında, ülke içindeki göç hareketlerini de bu 

bağlamda değerlendirmek olasıdır. Şüphesiz, modernite, ulus-devlet ve göç konularının 

birbirlerine olan bağlantısını görmek konusunda Türkiye benzersiz bir örnek değildir; 

yirminci yüzyıl dünyanın her yanında ulus-devleti merkeze alan sayısız modernite projesi 

ve bu projelerin kapsamında gelişen ya da tartışma konusu olan göç hareketlerinin 

örnekleri ile doludur. 3  Bu gerçeklikten yola çıkarak ilgili uluslararası bilimsel yazın 

yalnızca modernite ve ulus-devlet ilişkisine değinmekle kalmamış, buna paralel olarak 

uluslararası göçün bu çerçevedeki rolünü de inceleme konusu yapmış ve tartışmıştır. 

Son yıllarda özelikle Erken Cumhuriyet Dönemi üzerine yoğunlaşan çalışmalar 

Türkiye’de de modernite ve ulus-devlet ilişkisini farklı yönleriyle tartışmış olsa da, 

özellikle uluslararası göçün bu ilişki ile ilgili konumunu irdeleyen çalışmalar kısıtlı 

kalmıştır. Bu çerçevede yapılan çalışmalar ise özellikle Erken Cumhuriyet Dönemi, ya 

da Cumhuriyet döneminin belirli yılları ile sınırlıdır (Kirişçi, 2000). 

 

Bu bölümün amacı Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana öne çıkan 

modernite projesi içinde ulus-devletin inşası ve korunması süreçlerinin uluslararası göç 

hareketleri ile nasıl bir etkileşimde olduğunu göstermeye çalışmaktır. Bu etkileşimin farklı 

dönemleri içerdiği noktasından hareketle bu çalışma, yirminci yüzyılın başından yirmi 

birinci yüzyılın başına uzanan yüzyıllık bir zaman dilimi içinde ortaya çıkan değişimleri 

ve dönüşümleri de sistematik bir çizgide değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu değişim 

ve dönüşümlerin tarihsel olarak bir ucunda bir imparatorluk sisteminin çöküşü sonrasında 

bir ulus-devletin doğuşu yer alırken, diğer ucunda ise küreselleşme ile bağı sıkılaşan ve 

ulus-üstü bir oluşum olan Avrupa Birliği’ne üye olması sürecinde bir ulus-devletin 

farklılaşan konumu yer almaktadır. Türkiye çevresinde gelişen farklı uluslararası göç 

                                                           
3 Yalnızca modern Avrupa tarihinde değil, Asya ve Afrika ülkelerinin tarihinde de 
modernite ve ulus-devlet oluşumu ile uluslararası göç konularını ilintili kılan sayısız 
örnek vardır. Bu konuda W.R. Brubaker ve J. F. Hollifield gibi yazarların yazdıklarının 
ötesinde, bu çalışmada da değineceğimiz gibi bu ilişkinin sosyal bilimler yazınındaki 
yansımalarına eleştirel bakan A. Wimmer ve N. G. Schiller gibi yazarların görüşlerine 
de bakmak faydalı olacaktır. 
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hareketleri ise farklı açılardan önemlerini koruyarak sözü edilen dönüşüm süreci içinde 

sıklıkla gündemde olan ekonomik, toplumsal ve siyasal bir dizi olgunun yansımasını 

içermektedir. 

 

Bu çerçevede bakıldığında, bu bölüm, araştırmamızın genel örgüsü paralelinde,  

Türkiye’deki modernite/ulus-devlet ve uluslararası göç ilişkisini üç farklı tarihsel dönem 

içinde değerlendirecektir: 1923-1950, 1950-1980, ve 1980’dan bugüne dek uzanan 

süreç.4 Erken Cumhuriyet dönemini içeren ilk zaman dilimi ulus-devletin temelinin atıldığı 

yıllardır. İkinci dönem ulus-devletin ve modernite’nin yerel olarak derinleştiği yılları içine 

almaktadır. 1990’lı yıllarla birlikte gelen son dönem ise küreselleşmenin yoğunluğunu 

hissettirdiği yıllarda,  Türkiye’deki ulus-devletin dünya ile eklemlenmesinin ivmesinin 

hızlandığı bir zaman dilimine denk düşmektedir. Hiç şüphe yok ki, modernite/ulus-devlet 

ve uluslararası göç ilişkisi bağlamında ortaya çıkan kırılmaların ortaya koyduğu farklı 

dönemler yaşanırken, yine bu bağlamada Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu yana sürekliliğini 

koruyan kurumsallaşmış bir sürecin olduğu da açıktır. Bu bölüm ulus-devlet kavramının 

bu sürekliliğe içsel görünen en önemli unsurlardan birisinin uluslararası göç politikaları 

ve uygulamaları olduğunu göstermeye çalışmaktadır. 

 

Modernite, Ulus-Devlet ve Uluslararası Göç: Genel bir değerlendirmeyle 

modernitenin ekonomik anlamda tarımdan sanayiye, toplumsal anlamda kırsal 

cemaatlerden kentsel toplumlara, siyasal anlamda da imparatorluk ve tebaa ilişkisinden 

ulus-devlet ve yurttaşlığa dönüşüm olduğunu söylemek mümkündür.5 Böyle bakıldığında 

modernite-öncesi dönemde nüfus hareketliliğinin, diğer bir söyleyişle göçün, sınırlı 

düzeylerde kaldığı, bugün göç diye tanımladığımız olgunun daha çok modern toplumun 

bir olgusu olduğundan söz etmek yanlış olmayacaktır. Bu bugün ulusal sınırlar içindeki 

içgöç olgusu için de geçerlidir, ancak belki ondan daha çok uluslararası göç için söz 

konusudur. Hiç şüphesiz, ancak yirminci yüzyıldan başlayarak bugünkü anlamda 

                                                           
4 Aslında bu dönemleştirmenin Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve siyasal tarihiyle 
ilgili yapılan çeşitli dönenleştirmelerle paralellikler içerdiği göz ardı edilmemelidir. 
5 Modernite bağlamında böyle bir dönüşümü Türkiye özelinde irdeleyen bir yayın serisi için Tarih Vakfı 

tarafından Cumhuriyet’in 75. yılı kutlamaları çerçevesinde 1999 yılında yayınlanan “75 Yılda Köylerden 

Şehirlere”, “75 Yılda Tebaa`dan Yurttaş`a Doğru” gibi başlıklarla çıkan kitaplara bakmak faydalı 

olacaktır. 
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kullandığımız uluslararası göç kavramının yaygınlaştığını görüyoruz. Bu gelişme dünya 

sisteminin bir ulus-devletler sistemi olarak kurulmasıyla paralel gelişen bir yaygınlaşma 

olmuştur (Hollifield, 1998; Hollifield ve Brettell, 2000) 

 

Yirminci yüzyıl dünya genelinde modernitenin, diğer bir söyleyişle Avrupa kökenli 

ekonomik, toplumsal ve siyasal dönüşümün, yaygınlaştığı bir yüzyıldır.  Bu yüzyılda ulus-

devletler dünya sistemi içinde egemen ve meşru oluşumlar olarak pekişmişler, ulusal 

ekonomiler dünya ekonomisinin işlevsel parçaları olarak gelişmişlerdir. Bu gelişmelerin 

içinde gerek ülkelerin kendi sınırları içinde gerekse ülkelerin sınırları arasındaki göç 

hareketleri artmıştır. Bu göç hareketlerinin yoğunluğunun temelinde kapitalist 

ekonomilerin ve sanayi toplumlarının işgücüne olan taleplerinin “yerel işgücü” tarafından 

karşılanamaması gerçeği vardır. Özellikle Marksist siyasal ekonomi okulu çerçevesinde 

bakıldığında, “çifte işgücü pazarı” ya da “yedek işgücü ordusu” gibi kuramsal 

değerlendirmeler içinde, göçmen işgücü, işgücü pazarında ücretlerin belirli bir düzeyde 

tutulabilmesi için gerekli görülen ekonomik girdilerin temelinde yer almaktadır (Marx, 

1954; Piore, 1979; Lever-Tracy ve Quinlan, 1988). Kırsal kapalı ekonomilerin çözülmesi 

ve sanayiye dayalı ekonomilerin gelişmeye başlaması, diğer bir söyleyişle işçileşme 

süreci, bu “çifte işgücü pazarı” ya da “yedek işgücü ordusu” oluşumları ile paralel 

gelişmeler olarak algılanabilir. Bu çerçevede bir işgücü sağlama mekanizması olarak göç 

hem ulusal düzeyde hem de uluslararası ölçekte temel bir ekonomik işlevsellik 

kazanmıştır. 

 

Göçün bu içsel (ulusal) ve dışsal (uluslararası) işlevselliği dışında siyasal 

anlamda da başka bir işlevselliği olduğu da açıktır. Göç, hem içgöç hem dışgöç, ama 

daha çok dışgöç, ulus-devletin inşasında ve korunmasında önemli bir siyasal araç olarak 

modernite sürecine katkıda bulunmuştur; çoğu zaman da bu katkı kendiliğindenlikten 

daha çok bu konuda siyaset üretenlerin ve uygulayanların elinde yapılanan bir araç 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda göçün en önemli işlevi ulus-devletin nüfusunun 

göreceli olarak bir ulusal saflaştırma anlayışıyla en homojen yapıya dönüşmesini 

sağlamaya çalışmak olmuştur. Öte yandan göçün tersine olan etkisi (başka etnik ya da 

ulusal kökenleri olan kişilerin içeri göç ile ortaya çıkan durum) ya başka göç hareketleri 

ile dengelenmeye çalışılmış, ya da başka farklı politika girişimleri ile göçün olası 

heterojenliği artırıcı etkileri azaltılmak istenmiştir. Örneğin, asimilasyon, entegrasyon, ve 
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çok-kültürlülük gibi göçmenlere yönelik politikalar bu ulusal sistemin korunması ve 

yönetilmesi alanında ortaya çıkmış ve uygulanmıştır (Collins, 1988). 

 

Ulus-devlet inşası ve uluslararası göç hareketleri arasındaki ilişki ilgili bilimsel 

yazın içinde belirli bir yaygınlıkta tartışılmıştır.6 Bu tartışmaların ana konusu özellikle 

uluslararası göçün ideal ulus-devlet oluşumunun vurgusu içindeki homojen bir ulus 

oluşturma istencine karşı göçün bu homojenliği olumlu ya da olumsuz etkileme gücü 

olmuştur. Ancak ulus-devlet ve uluslararası göç arasındaki ilişkiyi yalnızca göçün ulusun 

yapısını değiştirici etkisi ile sınırlayarak düşünmenin de indirgemeci bir yaklaşım 

olacağını söylemek gerekir. Böyle bir bakış açısından bu tür indirgemeci yaklaşımlara 

“yöntemsel milliyetçilik” (methodological nationalism) kavramı ile eleştirel bir yaklaşım 

getiren Wimmer ve Schiller’e (2002) göre son yüzyıllık dönem içinde, özelikle “Batı ve 

Kuzey Dünyası”nda ulus-devlet ve değişen uluslararası göç ilişkisini dört dönem içinde 

değerlendirmek mümkündür. 1870-1918 dönemi: Bu yıllar içinde, ulus-devlet inşası 

anlayışının yükseldiğine, ilk ciddi küreselleşme ve işgücü göçünün görüldüğü bir 

döneme, başlangıçta sınırları aşan göçler üzerinde kısıtlamaların çok seyrek olmasına, 

ancak daha sonraları yabancıların ve göçmenlerin ulusal egemenliğe tehdit olarak 

görülmeye başlanmasına tanık olunmuştur. 1919-1945 dönemi: Bu dönemi belirleyen 

özellikler, öncelikle göçmenlerin sınırları aşan serbest dolaşım hakkının kısıtlanması, 

“etnik kıyım” hareketlerinin artması, yeni uluslaşan devletlerin ortaya çıkması, sınır 

kontrolleri ve göçmenlerin asimile edilmesi konularının daha belirginleşmesi, ve göçün 

ve göçmelerin ulus-devlet inşasına karşı tehdit unsuru olarak görülmeye başlanması 

olmuştur. 1946-1989 dönemi: Soğuk Savaş yılları olarak beliren bu dönem içinde “ulus-

devlet”, “devlet sınırları” ve “milliyet” temel kavramlar haline gelmiştir, gelişmiş Batı ve 

Kuzey ülkelerinin işgücü ihtiyacını dünyanın diğer bölgelerinden gelen göçmen işçilerle 

karşılanması olgusu belirginleşmiştir, kalıcı ve geçici işgücü göçü daha kontrollü ve planlı 

olmaya başlamıştır, asimilasyon politikaları entegrasyon hatta çok-kültürlülük politikaları 

ile değiştirilmiştir, ve göç edenlerin geçici yerleşimleri kalıcı yerleşmelere dönüşmüş, 

göç-alan ülkelerde etnik çeşitlilik ve çok-kültürlü toplumsal yapılar gelişmiştir. 1989 

sonrası dönem: Soğuk Savaş sonrası yıllar içinde yoğun “küreselleşme”, “ulus-sonrası” 

ya da “ulus-aşırı” bir dönemin başlaması, çok-kültürlü toplumsal yapıların artışı, göç ve 

sığınma hareketlerinin yoğunluğunun belirginleşmesi, “sınırları aşan insan, fikir, sermaye 

                                                           
6 Bu konudaki ilgili yazın için J.Breuilly, E. Gellner, R. Brubaker, W. Kymlica, S. Castles, R. Baubock, A. 

Wimmer ve N. G. Schiller gibi bilim insanlarının çalışmalarına bakmak faydalı olacaktır. 
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akışı” fikirleri, ve “göç karşıtlığı” ya da “göçe ihtiyaç ve kısıtlayıcı uygulamalar” konuşulur 

olmuştur. 

 

Wimmer and Schiller (2002; 2003), ulus-devlet inşası ve uluslararası göç ilişkisini 

irdelerken iki temel konuyu tartışmışlardır: bunlardan ilki, “ulus-devlet inşası uluslararası 

göç anlayışını şekillendirmiştir” savı, diğeri ise “bu savın içerdiği algının sosyal bilimlerin 

teorilerini ve yöntemlerini, özellikle de göç ve göçmenlerin konumu üzerine olan bilimsel 

söylemleri etkilemiştir” iddiasıdır. Elbette, özellikle sözü edilen bu ikinci konu 

çerçevesinde, indirgemeci bir yaklaşımla ulus-devletlerin adeta tek tür bir uluslararası 

göç anlayışına sahip olmaları gerektiği şeklinde bir anlayışın küreselleşme döneminde 

kendini ciddi bir eleştiriden kurtarması zordur. Bu eleştirinin yoğunlaştığı nokta öncelikle 

göçün bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek çok-kültürlülüğün dolaysız olarak ulus-devlet 

oluşumlarını olumsuz etkilediği görüşüdür. Bu bizi günümüz toplumlarında özellikle göçle 

oluşan etnik, ulusal ve kültürel çeşitliliğin nasıl düzenleneceği, bu konuda “yönetişimin 

nasıl sağlanacağı” sorusu ile karşı karşıya bırakmaktadır. 

 

Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Uluslararası Göç: Küreselleşme ile ilgili 

tartışmalarda uluslararası göç olgusu en fazla öne çıkan konulardan birisidir. Yirminci 

yüzyıl içinde ulus-devletlere bölünmüş bir uluslararası sistem çerçevesinde bir ülke 

vatandaşının diğer bir ülkeye geçişi “pasaport kullanımı” ya da “vize uygulaması” gibi 

kurumsallaşmalarla kontrol altına alınmıştır. Bir anlamda ulus-devletleri tanımlayan 

onların sınırlarıdır; yabancıların sınır geçişlerini ve ülkede kalış koşullarını belirleyen 

meşru egemenlik, bir başka söyleyişle kontrol, gücüdür. Uluslararası göç hareketleri 

yirminci yüzyıl boyunca artan küresel bütünleşmenin etkisi içinde bütün dünyada 

yoğunlaşırken, bu süreç içinde her ülke kendi ekonomik, toplumsal ve siyasal 

yapılanması ve geleneği içinde, uluslararası göç olgusu ile farklı düzeylerde karşılaşmış 

ve göçlere karşı farklı tepkiler geliştirmiştir. Ancak yirminci yüzyılın sonu ve yirmi birinci 

yüzyılın başında küreselleşmenin aldığı yeni konum, bütün dünyada yaşanan 

uluslararası göç hareketlerinin de yeniden yoğun şekilde tartışmasını başlamıştır. 

 

Küreselleşme ve uluslararası göç ilişkisini yeni konumunu irdelenmesi birkaç 

nokta üzerinden olmaktadır. Bunlardan ilki, küreselleşme sürecinin insanların göç etme 

olanaklarını, dolayısıyla olasılığını, yoğunlaştırmasıdır. Mutlak rakamlar olarak tarihin 
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önceki dönemlerinde görülen göç hareketlerinden çok daha fazla bir coğrafi hareketliliğin 

görüldüğünü söylemek pek doğru değildir. Ancak farklı göç türlerinin ortaya çıkması ve 

coğrafi hareketliliğin daha büyük bir yoğunlukta yaşanması, örneğin yabancıların sınır 

geçişlerinin büyük bir hızla artması gibi gelişmelerle, ulus-devletlerin sınırların kontrol 

edilmesinde ve sınırları içindeki yabancıların kalış koşullarının izlenmesinde zorlanmaya 

başlandıkları bir gerçektir. Bu bir anlamda ulus-devletlerin uluslararası göçü istedikleri 

gibi kontrol altında tutmalarının koşullarının büyük ölçüde değiştiğini göstermektedir. Bu 

çerçevede, küreselleşme ve uluslararası göç ilişkisini irdelerken ortaya çıkan en önemli 

ikinci varsayım ulus-devletin bu ilişkiye yönelik konumunun değiştiğidir. Hemen hemen 

her ülkenin bir yandan göç-alan bir yandan da göç-veren ülke konumuna geldiği, artık bu 

gibi “göç-alan” ya da “göç-veren” terimlerinin yetersiz kaldığı ve “ulus-aşırı alanlar” gibi 

terimlerin ortaya çıktığı, ciddi boyutlarda “öğrenci göçü” ve “emeklilik göçü” gibi göç 

türlerinin belirdiği, “geçici veya kalıcı göç” ya da “yasal veya yasadışı göç” gibi ayırımların 

çoğu kez zorlaştığı bir dönemde, göçün yalnızca ulus-devletlerin temel aktör olduğu bir 

dünyanın olgusu olduğunu düşünmek güçleşmiştir. Küreselleşme ve uluslararası göç 

ilişkisini yeni ortamında, üçüncü olarak, uluslararası göçün küresel bir yönetişim konusu 

olarak, dolayısıyla ulus-devletlerin temel aktör konumuyla sınırlanmayarak ele alınması 

noktasıdır.  Diğer bir söyleyişle ortaya çıkışı ve sonuçları itibariyle, uluslararası göç 

küreselleşme çağında, göçmenlerin kendilerinin, göç-alan, göç-veren, hatta göçe geçiş 

sağlayan ülkeleri içine alan, uluslararası örgütleri de kapsayan birçok aktörün yer aldığı 

karmaşık olguyu yansıtmaktadır. 

 

Daha önce değinildiği gibi, uluslararası göçün günümüz ulus-devletleri için 

yarattığı önemli yansımalarından birisi, göçün ulusal nüfus yapılarının göreceli 

homojenliğini değiştirici etkisidir.  Küreselleşmenin aldığı yeni konum bağlamında bir 

yandan ulus-devletler içindeki etnik ve ulusal çeşitlenmeler daha da belirginlik 

kazanmaya başlarken, diğer yandan da farklı etnik ve ulusal kökenlerden gelen 

göçmenlerin kendi kültürel özelliklerini yaşatmaları çok daha kolay bir ortama 

kavuşmaktadır. Artık ulus-devletlerin farklı etnik, ulusal ya da kültürel değerlerle gelen 

göçmenlere karşı temel yaklaşımlarından birisi olan asimilasyon politikaları yerini 

entegrasyon ve çok-kültürcülük yaklaşımlarının tartışıldığı bir döneme girilmiştir. Yirminci 

yüzyılın son çeyreğinden başlayarak homojenliğe dayanan tek bir ulus-devlet yapısının 

gerçekleşebilir bir modernite projesi olmadığı yaygın bir şekilde tartışılır olmuştur. Özet 

olarak başka ülkelerden gelen göçmenlerin ulus-devlet içindeki konumlarına bakış 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

53 
 

açısının yirminci yüzyılın başı ile yirmi birinci yüzyılın başı arasındaki zaman diliminde 

çok değiştiği bir gerçektir. 

 

Bir Ulus-Devlet ve Birçok Göç: Modern Türkiye Tarihi: Türkiye’nin bir modernite 

projesini bir ulus-devlet oluşturma çabası ile ortaya koyuşu bir yandan Osmanlı 

geçmişinden bir kopuş olarak görülse de, diğer yandan bu geçmişin bir tür sürekliliği 

olarak da ele alınabilir (Ahmad, 1993; Zürcher, 1997). Osmanlı İmparatorluğu’nun 

çöküşü öncelikle İmparatorluk içinde farklı dil, din, etnik ya da ulusal cemaatlerin 

uluslaşma süreçlerini canlandırmış, ancak İmparatorluğun merkezinde onun yönetimini 

elinde tutan Türk ve Müslümanlar İmparatorluğu ayakta tutma pahasına kendi 

uluslaşmalarını en son geliştiren cemaat olmuştur. Bu dönem içinde özellikle 

İmparatorluğun merkezi ile derinden içselleşmiş olan Ermeni ve Yunan cemaatlerinin 

göreceli erken başlayan uluslaşma süreçleri sonradan merkezdeki Türk ve 

Müslümanların da benzer bir uluslaşma sürece girmesinin ivmesini yükselten başlıca 

neden olmuştur. 

 

Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana genel olarak modernite/ulus-devlet ve 

uluslararası göç ilişkisini üç farklı dönem içinde değerlendirmek olasıdır. Bunlardan ilki, 

1923-1950 yılları arasında ulus-devlet inşasının erken dönemidir. İkinci dönem ise, 1950-

1980 yılları arasındaki ulus-devlet inşasının (ve korunmasının) ‘yerel’ ve ‘ulusal’ olarak 

yerleşikleşmesi sürecidir. Son döneme ise, 1980 yılından bu yana, ulus-devlet inşasının 

(ve korunmasının) ‘küresel’ olarak belirginleştiği aşamadır. Daha önce değinildiği gibi 

aslında göçle ilgili bu üçlü dönemleştirme genelde Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, 

toplumsal ve siyasal tarihinin üzerinde yapılan alışılmış dönemleştirmelere 

paralelliktedir. 

 

Modern Türkiye’nin kurulmasından önce, Birinci Dünya Savaşı öncesinde, 

sonrasında ve savaş yıllarında bugünkü Türkiye coğrafyasını oluşturan topraklardaki 

nüfusun oluşan göç dalgaları ile hızla Türkleştiği ve Müslümanlaştığına tanık olunmuştur 

(İçduygu ve Sirkeci, 1999: 249). Sözünü ettiğimiz coğrafyadaki Müslüman olmayan 

nüfusun, özellikle Ermenilerin ve Rumların, Anadolu’dan dışarı göçünü ve Balkanlardaki 

Türklerin de bu coğrafyanın içine göçünü içeren bu gelişme Cumhuriyet’in erken 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

54 
 

döneminde de sürmüştür. 7  Birinci Dünya Savaşı başladığında bugünkü Türkiye 

topraklarında yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı, bunların yaklaşık 13 milyonun 

Müslümanlar, geri kalan 3 milyon kişinin ise Müslüman olmayanlar olduğu kestirimi 

yapılmaktadır (Courbage ve Fargues, 1998: 128). Bu Müslüman ve Türk olmayan 3 

milyon kişiden yaklaşık 1,5 milyonu Rumlar, 1,2 milyonu Ermenilerdi. Aynı yıllarda 

Yahudilerin nüfusu 128 000, Rumlar ve Ermeniler dışındaki diğer Hıristiyanların nüfusu 

ise 176 000 civarındadır (İçduygu vd., 2008). Bu rakamların yansıttığı şudur: 1914 yılında 

bugünkü Türkiye’nin nüfusunun yüzde 19’u, diğer bir söyleyişle, her beş kişiden birisi 

Türk ve Müslüman olmayan Osmanlı tebaasıdır. 1927 yılında, Cumhuriyetin 

kuruluşundan dört yıl sonra, Türkiye’nin nüfusu 13 milyonun biraz üzerindedir ve bu 

Müslüman-olmayan nüfusun oranı yüzde 3’ün altındadır. Birinci Dünya Savaşı boyunca 

ve onu izleyen Türkiye’nin bir ulus-devlet olarak ortaya çıkışını ortaya çıkaran 

Bağımsızlık Savaşı sonrasında Türkiye hızla biraz daha Türkleşmiş ve 

Müslümanlaşmıştı. Aslında ulus-devlet oluşumu sürecinde en belirleyici unsurlardan 

birisi olarak algılanan nüfusun homojenleşmesi olgusunu ortaya çıkaran iki temel gelişme 

1915 yılında “Ermenilerin tehciri” ve 1923 Lozan Anlaşması çerçevesinde Yunanistan ile 

Türkiye arasında yapılan “nüfus mübadelesi”dir. 

 

Ulus-devlet inşası sürecinin temel atma evresi olarak adlandırabilecek bir dönem 

olarak 1923-1950 yılları Türkiye’de nüfus hareketleri anlamında iki temel olguyu 

içermiştir: birinci olarak, Müslüman olmayan nüfusun yurtdışına göçü, ve ikinci olarak, 

özellikle modern Türkiye’nin sınırları dışında kalmış ve önceden Osmanlı toprakları olan 

ülkelerdeki Türk ve Müslüman nüfusun Türkiye’ye göçünün sağlanması. Bu dönemde 

Müslüman olmayan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 3’den yüzde 1’lere 

düşmüştür: bu değişimin mutlak rakamlar olarak yansıması 350 000’lerden 225 000’lere 

olan bir düşüştür. Öte yandan özellikle Osmanlı’nın son döneminde Balkan Savaşı ile 

Balkanlardan Türk ve Müslüman nüfusun Türkiye’ye kaçış göçü ile başlayan süreç, 

Cumhuriyet döneminde yine özellikle Balkanlardaki Türk ve Müslüman nüfusun 

Türkiye’ye siyasi bir iradenin planlaması ile düzenlenen göç hareketleri ile süregelmiştir. 

1923-1950 döneminde yaklaşık 850 000 kişinin başta Bulgaristan, Yunanistan, Romanya 

ve Yugoslavya olmak üzere Balkan ülkelerinden Türkiye’ye göç ettiğine tanık olunmuştur 

(Kirişçi, 2000: 8). 

 

                                                           
7 Bu konuda örneğin Bknz. (McCarthy, 1998a; 1998b). 
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Sözünü ettiğimiz bu göç hareketleri Türkiye’de kurulan ulus-devletin nüfus 

yapısının alabildiğince homojenleşmesine neden olmuştur. Öte yandan, Türkiye’deki 

siyasi karar alıcıların bu homojenleşmeyi ülke içinde egemen kılmak için, ayrıca Türk ve 

Müslüman olmayan farklı etnik ya da dinsel kökenlerden gelen Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının Türk ve Müslüman kimliği içine asile olabilmelerinin toplumsal 

mühendisliğini gerçekleştirmek için, bazı yasal düzenlemeler yaptıkları bilinmektedir. 

Genelde Türkleştirme politikaları olarak bilinen 1930’ların bu toplumsal mühendislik 

girişimleri içinde bir dizi farklı idari ve yasal düzenlemeler yapılmıştır (Aktar, 2000; Yıldız, 

2007). Bunlardan en temel olanı 1934 İskan Kanunu’dur (Kirişçi, 2003; Çağaptay, 2002; 

Yıldız, 2007). Bu yasal düzenleme bir yandan “Türk soyundan olan ve Türk kültürüne 

bağlı olanların” Türkiye’ye göçmen ya da mülteci olarak gelmelerinin önünü açıp 

kolaylaştırmayı amaçlarken, diğer yandan da bu tanıma uymayanların göçmen ya da 

mülteci olarak Türkiye’ye gelişlerini önlemeyi hedeflemiştir. Benzer bir anlayışla aynı 

yasa Türkiye’de bulunan ancak “Türk soyundan olmayan ya da Türk kültürüne bağlı 

yaşamayan” (örneğin, ana dili Türkçe olmayan) vatandaşların Türkiye’de belirli bölgelere 

yerleştirilerek asimile edilmelerinin düzenlemelerinin nasıl yapılacağını ortaya 

koymuştur. Bütün uygulamalarıyla 2006 yılına kadar etkin olan bu yasanın Türkiye’de 

ulus-devlet inşası içindeki önemli rolü açıktır. Daha sonra değinileceği gibi, belirli bir 

çerçevede AB uyum süreci içinde 2006 yılında yenilenen bu yasal düzenlemede de “Türk 

soyundan olan ve Türk kültürüne bağlı olanların” Türkiye’ye göçünü ve yerleştirilmesini 

kolay kılan anlayışın değişmediği görülmüştür. Bu bize Türkiye’de ulus-devlet inşasının 

ve onun korunmasının belirli bir etnik kimlik temelli anlayışla gerçekleştirilmeye 

çalışılmasının 2000’li yılların başında da korunduğunun bir örneğini vermektedir. 

 

Cumhuriyetin erken dönemini izleyerek 1950-1980 arasındaki yıllar, Türkiye’de 

ulus-devlet inşasının “yerel” olarak yerleşik bir boyut kazanması aşamasını kapsamıştır. 

Bu dönemde yoğun bir kır-kent göçü ile hızla kentleşen ülkede nüfusun türdeşliği bir 

yandan özellikle Müslüman olmayan nüfusun dışarıya göçü, diğer yandan ise Türk ve 

Müslüman olanların da içeri göçü ile hızla artmıştır. Öte yandan bu dönemde modern 

Türkiye tarihinde ilk kez Türk ve Müslüman nüfusun ülke dışına göçü, işgücü göçü 

şeklinde, ortaya çıkmış, binlerce Türk vatandaşı özellikle Avrupa ülkeleri olmak üzere 

göçmen işçiler olarak başka ülkelere gitmeye başlamıştır (İçduygu, 2004b: 88). 
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1920’lerin başında Türkiye’de başlayan modernite projesinin toplumbilimsel 

anlamda ve yerel düzeylerde yerleşik bir hal almaya başlamasının en belirgin göstergesi 

1950’li yıllarla başlayarak kentsel alanlarda yaşayan nüfus oranının önemli bir düzeyde 

artışı olmuştur. Bu artışın önemli bir kısmı içgöçle kırsal alanlardan kentlere göçün 

yoğunlaşması ile gerçekleşmiştir. 1927 yılında her yüz kişiden ancak 16’sının kentlerde 

yaşadığı Türkiye’de 1950’lere gelindiğinde her yüz kişiden ancak 19’u kentlerde 

yaşıyordu. Kısacası, 1950’li yıllara gelinceye kadar Türkiye, vatandaşlarının büyük kısmı 

kırsal alanlarda yaşayan ve bu vatandaşların yaşadıkları yerleri değiştirmeleri anlamında 

coğrafi hareketliliklerinin çok düşük olduğu bir ülke idi. Bu toplumsal özelliğin 1950 

sonrasında hızla değiştiği açıktır: 1960 yılına gelindiğinde Türkiye’de yaşayan her dört 

kişiden birisi kentlerde yaşıyordu, bu oran 1970’de her üç kişiden bir kişiye yükselmişti, 

1980’de ise nerdeyse her iki kişiden birisi kentlerde yaşar olmuştu (İçduygu ve Sirkeci, 

1999: 251) . 

 

1950-1980 yılları arasında Müslüman olmayan nüfusun Türkiye’den göçü 

hızlandığı açıktı. Bu dönemin başında yaklaşık 225 000 olan Müslüman olmayan nüfus 

dönemin sonunda 150 000’in altına inmişti. Bunun oransal olarak yansıması ise toplam 

nüfus içinde yüzde birlik bir düzeyden binde ikilere düşen bir değişimin yansımasıdır. 

Müslüman olmayan nüfusun hızla azalmasına neden olan temel göç hareketleri ve bu 

göç hareketlerine neden olanlar şunlardı: Kıbrıs sorunu arkasına sığınarak önce 6-7 

Eylül 1955 tarihinde Rumlar başta olmak üzere bütün Müslüman olmayan nüfusa 

yönelen şiddet olaylarını izleyerek ortaya çıkan göç hareketleri, daha sonra da 1964 

yılında yine Kıbrıs sorunu nedeniyle İstanbul’dan Rumların zorunlu göçü, 1974’de 

Türkiye’nin kuzey Kıbrıs’ı işgal etmesi sürecinde artan Rum ve “azınlık” düşmanlığının 

artışı sonrasında ortaya çıkan göç, ayrıca özelikle İsrail’in kuruluşu sonrasında 

Türkiye’deki Yahudilerin hızla İsrail’e göç etmeleri. Genel olarak bu dönemde Müslüman 

olmayan nüfusun Türkiye’den göçü bu nüfusun Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde çıkan 

bazı sorunlarda bir günah keçisi olarak kullanılmasının görüntüsünü vermektedir 

(İçduygu v.d., 2008). 

 

Bu dönem içinde özelikle Bulgaristan ve Yugoslavya’dan olmak üzere 

Balkanlar’dan Türk ve Müslüman nüfusun Türkiye’ye göçünün sürmesi, bir önceki 

dönemde olduğu gibi yaklaşık 800 000 üzerindeki kişinin 1950 ve 1980 yılları arasında 

Türkiye’ye gelişini sağlamıştır (Kirişçi, 2000: 8). Bu dönem içinde bir yandan Türkiye’deki 
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Müslüman olmayan nüfusun yurtdışına göçü, diğer yandan ise Türk ve Müslüman 

göçmenlerim Balkanlardan Türkiye’ye gelişinin yoğunluğu nedeniyle, Türkiye’de nüfusun 

daha da Türkleşme ve Müslümanlaşma anlamında ciddi bir homojenleşme sürecine 

girdiği görülmüştür. 

 

Diğer önemli bir gelişme, 1960’lı yılların başında Türkiye uluslararası göç 

pazarında yeni bir konumda edinmeye başlamasıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

Batı ülkeleri ekonomik yapılarını yeniden düzenleme sürecinde başka ülkelerden 

işgücüne gereksinim duyduklarında Türkiye’de başta Almanya olmak üzere birçok 

Avrupa ülkesine işgücü ihracına başlamıştı. Bu modern Türkiye tarihinde ilk kez Türk ve 

Müslüman nüfusun yoğun bir göç hareketi içinde ülke dışına çıkışı demekti. Önceleri kısa 

süreli geçici işçi göçü olarak başlayan bu göç hareketi daha sonra aile birleşimi göçü ile 

birçok Avrupa ülkesinde yerleşmeye dayalı bir göç haline geldi. 1960’larda Türkiye’den 

yoğun bir işgücü göçünün başlaması özellikle Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yansıdığı 

şekliyle şunları amaçlamıştı: a) işsizlikle artan ekonomik baskıların azaltması, (b) 

yurtdışından dönen işçilerin kazandıkları becerileri Türkiye’deki çalışma hayatına 

getirilmesi, ve (c) döviz gelirinin artışı ile ödemeler dengesinin sağlanması. 

 

Avrupa’ya göçü izleyerek 1970’li yıllarda önce Avustralya gibi uzak coğrafyalara, 

sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine geçici işçi göçünün başladığına tanık 

olunmuştur. Avustralya örneği daha çok yerleşmeye dayalı bir göç olgusunu yansıtırken, 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine olan göç Türk şirketlerinin bu ülkelerde aldıkları 

müteahhitlik işlerine geçici işçi götürme şeklinde gelişmiştir. 1980’li yıllara girildiğinde 

artık Türkiye’nin bilinen bir göç-veren ülke kimliğinin belirginleşmesi değil, aynı zamanda 

göçün bir sonucu olarak farklı ülkelerde yaşayan Türkiye-kökenli göçmen topluluklarının 

ortaya çıktığı görülmüştür. 

 

1980 yılları ile birlikte Türkiye’nin küresel göç rejimleri içindeki konumu 

değişmiştir. 1960 sonrasında bu göç rejimlerine daha çok kitlesel işçi göçü ile katılan ve 

göç-veren bir ülke kimliği pekişen Türkiye yakın tarihinde ilk kez yabancıların göçü ile 

karşılaşan ve göç-alan ülke kimliği de edinmeye başlayan bir coğrafya olmaya 

başlamıştır (Kirişçi, 2003; İçduygu, 2004b). Bu değişiklik hiç şüphesiz bir yandan son 

yirmi ya da otuz yıldır küreselleşmenin getirdiği yeni koşullarla ilgilidir, diğer yandan ise 
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Türkiye’nin yakın coğrafyasında yer alan ekonomik ve siyasal dönüşümler ile ilintilidir. 

Yukarıda değindiğimiz gibi, kitle iletişim ve ulaşım ortamındaki gelişmeler genelde 

dünyanın her yanındaki bireyleri bir ülkeden başka bir ülkeye gitme konusunda daha 

olanaklı kılmıştır, bu da yine dünyada yaygın görüldüğü şekliyle birçok ülkeyi göç-alan 

ülkeler haline getirmiştir. Türkiye’yi etkileyen göç hareketlerinin arkasındaki nedenlerin 

bir kısmı bu genel küreselleşme eğilimleri ile ilgilidir. Diğer yandan Türkiye’ye yakın 

bölgelerde son otuz yıldır görülen siyasal kargaşalar ve ekonomik dönüşümlerin 

Türkiye’ye yönelen farklı göç sonuçları olmuştur. Bunlardan ilki, özellikle Afganistan, İran 

ve Irak’ın karşı karşıya kaldığı siyasal değişimlerin ortaya çıkardığı ve sığınma 

hareketleri ve düzensiz geçiş göçü ile yüz binlerce kişinin Türkiye’ye giriş yapmasıdır. 

Diğeri ise, Sovyetler Birliği’nde ve Doğu Avrupa’da sosyalist sistemlerim çöküşü 

sonrasında bu ülke vatandaşlarının geçici iş bulup çalışmak amacıyla Türkiye’ye 

gelmesidir. 

 

1980’li yıllarla başlayan dönem içinde Türkiye’nin göç-alan ülke olma kimliğindeki 

değişme şu anlamda çok önemlidir: modern Türkiye 1920’lerin başında kuruluşundan bu 

yana her zaman farklı göç almış olsa da, daha önce değindiğimiz gibi, bu göç “Türk 

soyundan olan ve Türk kültürüne bağlı olan göçmenlerin” gelişi ile sınırlı idi; 1980’ler de 

ise modern Türkiye tarihinde ilk kez kökenleri itibariyle Türk ve Müslüman 

olmayanlarında Türkiye’ye göçüne tanık olunmuştur. Kısacası ilk kez “yabancıların” 

Türkiye’ye göçünden sözü edilebilecek bir döneme girilmiştir. 

 

Türkiye’ye son otuz yıla yakın zaman diliminde yönelen yabacıların göçü ile ilgili 

şu noktaları vurgulamak modernite, küreselleşme, ulus-devlet ve uluslararası göç 

ilişkilerinin günümüzdeki konumunu inlemek açısından önemlidir. İlk olarak, Türkiye’ye 

yönelen “Türk ve Müslüman olmayanların göçü”nün önemli bir kısmı düzensiz 

(“yasadışı”) göç konumundadır. Bu büyük ölçüde, ekonomik rasyonalite içinde Türkiye 

ekonomisinin başka ülkelerden gelen göçmenleri özümseme kapasitesi olduğunu 

göstermektedir; siyasal olarak ise yabacıların göçünün olabilirliğinin henüz hukuki 

anlamda tanımlanmadığını göstermektedir. İkinci olarak, ulus-devlet merkezli göç 

politikalarının ve uygulamalarının dönüşümlere karşı direnç gösterme eğilimlerinin hala 

yoğunluk taşımasıdır.  Bunun en önemli göstergesi, bir sonraki bölümde tartışılacağı gibi, 

örnek olarak 2006 yılında yenilenen İskan Kanunu’nun içerdikleri ve Türkiye’nin sığınma 
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ve mülteci hareketleri karşısındaki konumunu belirleyen 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne 

koyduğu coğrafi sınırlama kaydının korunmasıdır. 

 

Türkiye bir yandan dünyanın başka köşelerine göç etmek isteyen göçmenlere 

geçiş ülkesi, diğer yandan göç-alan bir ülke olurken, 1960’larda başladığı çerçevede göç-

veren bir ülke olma konumunu da 1980’li yıllardan bu yana korumuştur. Aile birleşimi, 

evlilik göçü, ve sığınma ve mülteci hareketleri içinde binlerce Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı Avrupa ülkelerine gitmeyi sürdürmüşlerdir. Bu arada Avustralya dışında 

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi daha çok yerleşmeye dayalı göçmen alan 

ülkelere olan göç hareketlerinde de bu dönemde gözle görünür bir gelişme olmuştur. Öte 

yandan Orta Doğu’daki Arap ülkelerine işçi şirketlerince taşınan geçici göçmen işçilerle 

birlikte benzer bir göç hareketinin sosyalist rejimlerin çöküşü sonrasında eski Sovyet 

sistemi içindeki içinden doğan yeni ülkelere de başlandığına tanık olunmuştur. 

 

1980’li yıllardan bu yana Türkiye’de nüfusun kır-kent yüzdelerindeki değişme 

ülkede modernleşme sürecinde uluslaşma anlamında gelinen yeni aşamanın önemli bir 

göstergesidir. Artık Türkiye’de yaklaşık her üç kişiden ikisi kentlerde yaşamaktadır 

(İçduygu ve Sirkeci, 1999: 251) . Bu modernleşme çerçevesinde toplumsal anlamda yeni 

bir homojenleşme katmanın oluşması şeklinde yorumlanabilir. Diğer yandan bu 

dönüşümün ana nedeninin içgöç olduğu düşünüldüğünde aynı zamanda bu dönüşümün 

bu homojenleşmeye karşı paradoksal da görünse, Türkiye’deki ulus-devlet oluşumuna 

rahatsızlık verecek bir heterojenleşme eğiliminin de başlattığı görülmüştür. Özelikle 

toplumbilimsel bir bağlamda, merkez-çevre ilişkileri temelinde, Türkiye’de kimlik 

politikaları içinde Kürt etnik milliyetçiliğinin (ve ona tepki olarak Türk milliyetçiliğinin) ve 

İslami siyasal hareketlerin yükselmesi ile ülkedeki içgöç yoğunluğu arasındaki bağ 

belirgindir. Hiç şüphesiz bu bağın ekonomik, toplumsal ve siyasal anlamını çözmek için 

küreselleşmenin genel dinamikleri göz önüne alıp, bu bağı küreselleşme süreci içinde 

irdelemek gereklidir. 

 

Türkiye’de Ulus-Devlet ve Uluslararası Göç Politikaları ve Uygulamaları: Son 

Yıllardaki Değişme ve Direnme Eğilimleri: Daha önce değinildiği gibi, diğer birçok ülkeye 

benzer şekilde Türkiye’de de ulus-devlet anlayışı ile uluslararası göçe yönelik politika 

yaklaşımları arasında olan ilişkiyi görmek zor değildir. Son yüzyılda bu yaklaşımlar içinde 
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görülen değişimleri görmek mümkün olsa da, yirminci yüzyılın başında bu yana egemen 

olan ideal bir ulus-devlet kavramını merkeze alan göç politikalarının ve uygulamalarının 

bugün de oldukça yaygın olduğuna tanık olunmaktadır. Bu yaygınlığın küreselleşme 

koşullarında çoğu kez şaşırtıcı bir görüntü verdiği açıktır. Bugün uluslararası göç 

hareketleri açısından bakıldığında, ülkeler genelde göç-alan ülke konumları içinden 

baktıkça göç hareketlerine daha etkin ve kısıtlayıcı konumlar alma yolunu 

seçmektedirler. Bu etkinlik ve kısıtlayıcılık göç-veren ülke konumları içinden 

yaklaştıklarında göreceli daha az bir düzeyde kalmaktadır. Elbette içeri yönelen göçe 

farklı, dışarı yönelen göçe daha farklı bakmak ulus-devlet kurgulaması içinde anlaşılır bir 

farklılıktır. Böyle bir bakış açısından, son yıllar içindeki dönüşümler incelendiğinde, 

Türkiye’nin göç-veren bir ülke olması konumuyla ulus-devlet konumunu birleştiren 

çizgide iki farklı alandan söz edilebilir. Bunlardan ilki, bugün göçle olan ilişkisi açıkça 

görülmese de, AB uyum sürecinde Türkiye’deki Müslüman olmayan azınlık nüfusu ile 

ilgili duyarlılıkların artması dolayısıyla onların ülke dışına göçlerinin göreceli azalması, 

hatta sınırlı da olsa geri dönüş göçünün bile görülmesi belirtileri ile ilgilidir. İkinci olarak 

ise, 1980’li yılların başından bu yana, Türkiye açısından yurtdışına, özellikle Avrupa 

ülkelerine, göç eden işçilerin, önceleri geçici göç olarak görülse de, artık kalıcı bir 

yerleşmeye dönen bir süreç içine girdiklerinin kabul edilmesi ve bu çerçevede bazı yasal 

düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu çerçevede en önemli gelişme 1983 yılında Türk 

vatandaşları için çifte vatandaşlık hakkının sağlanması ve bu hakkın son yıllarda yapılan 

ek düzenlemelerle başka ülkelerde yaşayan göçmen Türkiye vatandaşlarına 

uygulanmasının yaygınlaşmasıdır. Türkiye’de ulus-devlet için Türk vatandaşlarına başka 

bir ülkenin de vatandaşlık hakkını kazanabilmeleri hakkının verilmesinin --- dışsal bir 

bağlamda da olsa çok-kültürlüğün var olabileceğinin kabul edilmesinin --- köklü bir 

değişiklik olduğunu belirtmek gerekir (İçduygu vd., 1999: 187).   

 

Öte yandan, ülkeye yönelen göç hareketleri göz önüne alındığında, bir yandan 

yukarıda anlatıldığı şekliyle, Türkiye’nin yabancılarında göç ettiği bir ülke kimliğine 

bürünmesi, diğer yandan AB uyum sürecinin etkilerinin görünmesi, göç alanında 

Türkiye’de politika üretme süreçlerinin geniş bir tartışma alanı yarattığına tanık 

olunmuştur. Bu bağlamda özellikle son on beş yıl içinde görülen bir dizi yasal düzenleme 

ile Türkiye’de uluslararası göç ve sığınma hareketlerine yönelik yeni siyasetlerin 

üretilmesi ve uygulanmasında etkin olma çabası açıkça görülmektedir. Bunların arasında 

1994 İltica Yönetmeliği, 2003 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 2005 İltica 

ve Göç alanındaki Türkiye Ulusal Eylem Planı ve 2006 İskan Kanunu Türkiye’de göçe 
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yönelik resmi bakış açılarını değişime olan eğilimler ve direnme noktalarını göstermeleri 

açısından önemlidirler. 

 

Buradaki tartışma noktamız açısından bakıldığında Türkiye’de ülkeye yönelen 

göçün “Türk soyundan olan ve Türk kültürüne bağlı olanların” Türkiye’ye göçmen ya da 

mülteci olarak gelmeleri dışında, özellikle ulus-devletin korunması ve güvenlik 

konularında sorunlar yaşanmaması açısından, olumlu görülmediği ortaya çıkmaktadır. 

Bu anlayışın yukarıda sözünü ettiğimiz yasal ve idari düzenlemelerin oluşturulması ve 

uygulanması aşamalarında sıklıkla dışa vurulduğu açıktır. Aslında bir yandan 

uluslararası göçü ulus-devlet anlayışı içinde yalnızca “Türklerin” göçüyle sınırlamaya 

çalışırken, küreselleşmenin getirdiği göç dinamikleri içinde yoğun olarak yabancıların 

göçü ile de karşılaşan Türkiye bir ölçüde yeni göç koşullarına da ayak uydurmaya 

çalışmaktadır. Ancak bu ayak uydurmaya çalışmak sıklıkla tutucu bir ulus-devlet 

anlayışının refleksi ile karşılaşmakta ve oluşan yeni göç hareketlerinin yönetişimi 

konusunda zorlanmaktadır. 

 

Türkiye’nin değişen koşullar içinde göç ve sığınma rejimini, ilgili politika ve 

uygulamalarını dünyada geçerli rejim, politika ve uygulamalarla uyumlu kılmak için 

yapılan girişimler içindeki ilk örneğimiz 1994 İltica Yönetmeliği’dir (Kirişçi, 2002: 19) . 

1951 Cenevre Sözleşmesi’ne coğrafi sınırlama koşulu ile taraf olan ve bu çerçevede 

ancak Avrupa’dan gelecek sığınmacılara mülteci hakkı tanıyan Türkiye, gerçekte yoğun 

sığınmacı hareketleriyle İran ve Irak’tan gelen sığınmacılar ile karşılaşınca tanışmıştır. 

Bu yönetmelik bir anlamda coğrafi sınırlama koşulunu kaldırmadan gelen sığınmacılara 

geçici sığınma hakkı vererek ve mülteci statüsü edindikten sonra onlara üçüncü ülkelere 

yerleştirme hakkı tanıyarak bu konudaki talepleri karşılanmasını kolaylaştırmıştır. Ancak 

1951 Cenevre Sözleşmesi’ndeki coğrafi sınırlama koşulunu korumaya çalışarak da 

Türkiye’nin yabancı (“Türk soyundan olmayan ve Türk kültürüne bağlı olmayan”) 

mültecilerin yerleştiği bir ülke olmasını önlemeye çalışmıştır. AB uyum süreci içinde 

gerçekleştirilen 2005 İltica ve Göç alanındaki Türkiye Ulusal Eylem Planı Cenevre 

Sözleşmesi’ndeki coğrafi sınırlama koşulunun 2012 yılına kadar kaldırılabileceğinden 

söz ederken, aynı zaman da yeni bir Sığınma Kanunu ve yeni bir Yabancılar Kanunu 

yapılmasının da yine 2012 yılına kadar gerçekleştirebilineceğini ortaya koymuştur. Gerek 

coğrafi sınırlama koşulunun kaldırılması gerekse yeni Sığınma ve Yabancılar Kanunları 

konusunda yapılan tartışmalar (ki bu tartışmalar kısıtlı çevrelerde yapılmaktadır) özellikle 
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Türkiye’nin bir göç ve sığınma ülkesi konumuna gelip binlerce yabancının ülkeye gelmesi 

endişesini sıklıkla dillendirir olmuştur (Kirişçi, 2006: 343). 

 

Aslında benzer endişeler ve dar kalıplı bir ulus-devlet anlayışının korunması 

çerçevesinde gelişen bakış açılarının ışığında, 1934 tarihli İskan Kanunu’nun yerini alan 

2006 tarihli yeni İskan Kanunu’nun, AB uyum süreci içinde kısıtlayıcı olmayacak bir 

şekilde yeni bir düzenleme olacağı beklenirken, 1934 tarihli Kanunu’nun uluslararası 

göçle ilgili tutucu konumunu korumaya çalışılması bir ölçüde şaşırtıcı olmuştur. İlginçtir, 

bu yeni yasal düzenleme göçmeni şöyle tanımlamıştır: “Türk soyundan ve Türk kültürüne 

bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye’ye gelip bu Kanun 

gereği kabul olunanlardır” (Madde 3/d). Bu tanım Türkiye’nin 2006’larda da uluslararası 

göç olgusuna halen 1920’ler ya ad 1930’lar anlayışıyla baktığının göstergelerinden 

birisidir. 

 

2003 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun özellikle artık yabancıların 

yoğun olarak Türkiye’ye gelmeleri ve çalışmaları gerçeğinden yola çıkarak yabancıların 

Türkiye’de çalışma koşullarına yeni bir düzenleme getirmiştir (İçduygu, 2007: 213). 

Öncelikle yabancıların kayıtsız çalıştırılmasını engellemek ve onların çalıştırılma 

koşullarını belirlemek amacıyla ortaya çıkan bu yeni yasal düzenlemenin uygulanma 

aşamasında özellikle daha çok yabancıların göçünü profesyonel ve yüksek derecede 

kalifiye işgücünün göçüyle sınırlama eğilimine kaydığına tanık olunmuştur. Örneğin, 

daha çok ev-işleri, eğlence ya da tekstil sektöründe hemen hemen bütünüyle kayıtdışı 

çalışan yabancıların çalışmalarının bu yasa ile düzenlenemediği görülmüştür. Aslında bu 

yasanın tam olarak özellikle belli sektörlerde ve kötü koşullarda çalıştırılan yabancı 

işçilerin “yasal” göçmen işçi olarak çalışmalarını sağlamayı amaçladığını söylemek 

zordur. Daha önce yinelendiği gibi,  Türkiye’deki göç ve sığınma rejimi yabancı göçmen 

işçi ve mültecilere açık bir sistem görüntüsü vermekten çok uzaktır. Türkiye’nin göç 

rejimini yönetenler uluslararası göç pazarında Türkiye’nin “yabancıların göçüne açık bir 

göç ülkesi olarak algılanmak istememektedir. Belki de, bu böyle olduğu içindir, bir 

göçmen-gönderen ülke olarak Türkiye’nin onaylaması gerektiğini düşündüğümüz 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 1949 tarihli ve 97 numaralı  “Çalışma İçin Göç” ve 1975 

tarihli ve 143 numaralı  “Göçmen İşçiler” Sözleşmelerini, Türkiye imzalamamıştır. Bu bir 

paradoks olarak belirmektedir; çünkü yüz binlerce vatandaşı başka ülkelerde göçmen 

işçi olarak bulunan bir ülkenin bu vatandaşlarının çalışma koşulları ile ilgili olarak başka 
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ülkelerle bu sözleşme üzerinden müzakere etmesi doğaldır. Ancak yabancı göçmen işçi 

olgusu ile karşılaşmamaya çalışan bir ülke olarak Türkiye’nin bu sözleşmeleri 

imzalamaması bu anlamada kendi içinde bir tutarlılığı yansıtmaktadır. 

 

Yirminci yüzyıl bütün dünyada kapitalist ekonomik sistem temelinde gelişen belirli 

bir modernite projesinin yaygınlaşması, bu bağlamda ulus-devletlerin kuruluşu ve 

yükselişi örnekleri ile doludur. Yirmi birinci yüzyıl ise küreselleşmenin aldığı yeni 

konumun ulus-devletlerin dinamiklerine ve kurumlarına nerdeyse meydan okuyan bir 

ortamın geliştiğinin görüntülerini vermektedir. Bu ulus-devletlerin güçsüzleşmesi ya da 

ortadan kalkması anlamına gelmemektedir, ancak küreselleşme süreçleri ile geleneksel 

ulus-devlet algılamaları ve tarzları arasında kırılma noktalarının ortaya çıkması demektir. 

Son yüzyıl içinde özellikle ulaşım ve iletişim teknolojilerinin gösterdiği gelişmeler ve bu 

gelişmelerin dünyanın dört köşesinde insanları yakın ve uzak coğrafyalar üzerinde 

hareketli kılması, diğer bir söyleyişle ulus-devletlerin içlerinde ve ulus-devletlerin 

arasında olan göç hareketlerinin artışı gözlenen bir gerçekliktir. Bu göç hareketleri her 

coğrafyada ekonomik, toplumsal ve siyasi dönüşümlerin hem sonuçları, hem de 

nedenleri olarak ortaya çıkmaktadırlar. Son yüzyılda ulus-devlet merkezli dünyanın 

göreceli yükselişi ve sonra küreselleşme ile sorgulanır oluşu ile farklılaşan göç 

hareketlerinin birlikte ortaya çıkışı göçün ekonomik, toplumsal ve siyasi düzeylerde 

önemli bir tarihsel olgu olduğunu ancak onunda farklı dönüşümler geçirdiğini 

göstermektedir. 

 

Başka bir söyleyişle modern Türkiye tarihinde göç olgusu ülkenin modernite 

projesine ve onun siyasal belkemiği olan ulus-devlet oluşumuna hep içsel kalmıştır. 

Göçün bu içselliği bir yandan tarihsel olarak Türkiye’nin kendini içinde bulduğu 

kendinden gelişen dinamiklerle, diğer yandan ülkenin modernite projesini ellerinde 

geliştiren siyasi elitler, karar alıcılar ve uygulayıcıların etkinlikleriyle ilgilidir.  Bu 

çerçevede bir ulus-devlet olarak kurulurken ve gelişirken genelde göç, özelde 

uluslararası göç, Türkiye’de bu modernite ve ulus-devlet olma süreçlerinin içinde 

kullanılan en önemli siyasal araçlardan birisi olarak belirmiştir. 

 

Elbette yirminci yüzyılın başında ulus-devlet merkezli bir modernite projesinin 

fazlaca şaşırtıcı bir yanı yoktur. Göçün nüfusu homojen kılan bir araç alarak bu proje 
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içinde yer almasında da bir şaşırtıcılık yoktur. Ancak geçen yüzyılın boyunca artık ulus-

devlet inşasını tamamladığı varsayılabilecek bir ülkenin, küreselleşme koşullarının ideal 

ulus-devlet modellerini zorladığı bir dönemde, uluslararası göçü yalnızca ulus-devletin 

nüfusu üzerinde homojenliği etkileyici bir unsur indirgemeciliği ile değerlendirmesi 

tartışılacak bir olgudur.  

 

Bu tartışmanın odaklanabileceği birkaç nokta olabilir. Bunlardan birincisi, dünya 

sisteminde tarihsel olarak uluslararası göçle göç-alan ülke olarak daha önce tanışmış ve 

ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde yirminci yüzyıl boyunca asimilasyon, entegrasyon ve 

çok-kültürcülük zinciri üzerinden gelişen devlet-göçmen ilişkilerinin son yıllarda yeniden 

asimilasyona dönüşü süreci ile ilgilidir. Asimilasyonun geri dönüşü adı verilen bu süreç 

içinde son birkaç yıldır, bu ülkelerde yirminci yüzyılın son çeyreğinde başlayan 

özgürlükçü bir anlayışla devlet-göçmen ilişkilerinin liberal bir temelde çok-kültürcü 

politikalar eliyle düzenlenmesine son verilmeye başlanmıştır. Bu adeta etnik çeşitlilikten 

tek kültürlü bir ulus-devlete doğru bir eğilimin başlamasıdır. Batıda (Avrupa ya da Kuzey 

Amerika’da) bu uluslararası göçün 11 Eylül sonrası dönemde bir güvenlik olgusuna 

indirgenmesi ve genelde küreselleşme eğilimlerine göç anlamında karşı seslerin 

yükselmesi ile doğru orantılıdır. Türkiye’de benzer bir süreç yaşanmasa da bu tutucu 

iklimden Türkiye’nin de etkilendiği söylenebilir. Ancak bu etkinin çok sınırlı olacağı savını 

ileri sürmek de zor değildir. 

 

İkinci nokta olarak, Türkiye’de ulus-devlet merkezli göç politikalarının ve 

uygulamalarının yirminci yüzyılın başındaki haliyle sürmesi eğilimlerinin nedenleri 

başında ulus-devlet oluşumunu henüz bir olgunlaşma düzeyinde tamamlayamamış 

olması sayılabilir. Türkiye’nin yirminci yüzyılın başında ve bir yüzyıl boyunca ülkenin etnik 

çeşitlilik, azınlıklar gibi konularda siyasal olarak kabul görür ve uygulanabilir politikaları 

üretmekte zayıf kalması, yirmi birinci yüzyılda bu konuların ülkenin en önemli siyasal 

sorunları arasında olması, uluslararası göç konularında da bu bağlamda sorunlu bir alan 

olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu noktadan hareketle, örneğin, yabancıların 

ülkeye göçü konusunda çok sınırlayıcı eğilimler ortaya çıkmakta, yasal düzeyde göçmen 

“Türk soyundan olan ve Türk kültürüne bağlı” Türkiye’ye yerleşmeye gelen kişi olarak 

tanımlanmakta, 1951 Cenevre Sözleşmesi’ndeki coğrafi sınırlama kalmakta böylece 

mülteci haklarının korunmasında çekinceli davranılmaktadır. 
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Bütün bu çerçevenin içinde, AB uyum sürecinin Türkiye’nin sığınma, sığınmacı 

ve mülteci, göç ve göçmenlerle ilgi politika ve uygulamaları dönüştürmekte ve göreceli 

olarak daha liberal anlayışların yerleşmesine yardımcı olduğunu söylemek mümkündür. 

Ancak bu aşamada şunu vurgulamak önemlidir. Türkiye’ye yönelen göç açısından 

bakıldığında, Türkiye’nin bu göçe akılcı bir politik-ekonomi perspektifinde bakmasının 

somut nedenleri henüz şu anda olgunlaşmış değildir. İşsizliğin ve kayıtdışı çalışmanın 

çok yüksek düzeylerde olduğu bir ülkede yabancıların göçüne bir akılcı çizgide “olumlu” 

bakmanın mantığını kurmanın olasılığı düşüktür. Böylece Türkiye’de uluslararası göç 

konuları siyasal ve ideolojik eşiklerde tartışılmaya mahkum olmaktadır. Ancak bu ilgili 

tartışmalara her zaman özgürlükçü olamayan ve geleneksel bakış açılarının egemen 

olmasının bir açıklaması değildir. 

 

2.5 SONUÇ: ULUSLARARASI GÖÇÜN SIYASETI VE SIYASALARINA ANALITIK 
BIR BAKIŞ  
 

Öncelikle burada siyaset (politics/political) ve siyasa (policy) kavramları ile 

değindiğimiz ayırıma tekrar dönmeliyiz. “Birbirleri arasında güç ilişkisi olan aktörlerin 

ilişkilerinin yönetiminin sağlanması ve bunlarla ilgili karar alma süreçleri” siyaset alanını 

tanımlarken, bu “yönetimin sağlanmasının ve kararların gerçekleştirilmesinin araçları 

olan somut ve planlanan her etkinliği” de siyasa olarak ifade edebilir. Bu çerçevede 

uluslararası göç süreçlerinin temel aktörleri olan göç-veren ulus-devlet, göç-alan ulus-

devlet ve göçmenler arasında kurulu belirgin bir siyaset ve siyasa alanının bulunduğu 

açıktır. Öte yandan, bu aktörler açısından farklı konumlar alan farklı siyaset ve siyasa 

alanlarından da söz etmek mümkündür. Diğer yandan ise, yine daha önce değinildiği gibi 

ilgili siyaset ve siyasaları doğrudan ya da dolaylı (direct/indirect); açık ya da üstü kapalı 

(explicit/implicit); ulusal ya da uluslararası (domestic/international); müdahaleci ya da 

müdahaleci olmayan (intervention/ non-intervention) gibi farklı başlıklar altında 

değerlendirmek gerekir. Göç aktörleri --- ki bunlar daha çok göç-veren ya da göç-alan 

ulus-devletler daha az olarak da göçmenlerin kendisidir --- bazen daha dolaylı, kapalı, 

ulusal ve müdahaleci olmayan siyasetler ve siyasalar üretmekte, diğer yandan ise bazen 

daha dolaysız, açık, uluslararası ve müdahaleci siyasetler ve siyasalar içine 

girmektedirler. Örneğin, bu bölümde daha sonra değinileceği gibi, Türkiye’nin 1970’lerin 

ortasından bu yana ülkeden yurtdışına göçe yönelik siyasa ve siyasetleri daha çok birinci 

türden --- dolaylı, kapalı, ulusal ve müdahaleci olmayan şekildedir.  Yine Türkiye’nin 

ülkeye 1980 sonrası yönelen yabancıların düzensiz göçüne karşı 2000’li yılların başına 
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kadar uyguladığı siyaset ve siyasalar da bu türdendir. Bu göç türüne karşı 2000’li yılların 

sonrasında uygulanan siyasa ve siyasetler ise daha çok daha dolaysız, açık, uluslararası 

ve müdahalecidir. Geleneksel göç alan ülkelerin (ABD, Avustralya, Kanada, ve İsrail gibi) 

göç siyasa ve siyasetleri de genelde sözünü ettiğimiz son türdendir. 

 

Hiç şüphesiz, uluslararası göçün siyaseti ve siyasaları gibi genel bir konu ancak 

belirli özgül somut eksenler üzerinden ele alındığında anlamlı olabilir. Bu eksenlerden 

birisi, bu siyaset ve siyasa alanlarının farklı göç aktörleri tarafından algılanışı ve 

uygulanışı temelinde göç-alan ülke ve göç-veren ülke bakış açılarından iki farklı şekilde 

değerlendirilmesidir. Diğer önemli eksen ise, göç ve göçmen siyaseti ve siyasaları 

ayrımıdır. Bu ayırım temelinde göçün sınır geçişleri, oturma ve çalışma izinleri ve vizeler 

ile ilgili yanı göç siyaseti ve siyasaları alanını ilgilendirirken, göçmenlerin yerleşmeleri ve 

uyumları, çalışma ve yaşama koşulları vs. göçmen siyaseti ve siyasalarını içermektedir. 

 

Diğer bir yanı ile uluslararası göç ve göçmenlerle ilgili siyaseti ve siyasaları 

tarihsel bir açıdan incelemek açıklayıcı olacaktır. Öncelikle son yüzyıl temelinde başta 

geleneksel yerleşmeye dayalı göç-alan ülkelere baktığımızda, hem göç hem de 

göçmenlerle ilgili alan üzerine dört farklı dönemden geçildiği görülür: (1) yirminci yüzyılın 

başından İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan yıllar “asimilasyon” kavramının öne çıktığı, 

ulus-devlet merkezli anlayışlarla bir yandan daha çok o ülkenin etnik ve dinsel kimlik 

yapısına “uygun” yabancıların göçlerinin cesaretlendirildiği ve o kimliğe uymayanların da 

kısa sürede asimile olmalarını öngören bakış açılarının belirgin olduğu dönemdir; (2) 

İkinci Dünya Savaşı’ından 1970’lerin ortasına kadar olan dönemde ise asimilasyon 

kavramından “entegrasyon” kavramına geçilir, bu dönemde, önemli olan farklı kimliklerin 

asimilasyonun zorluğunun kavranması, farlılıkların öneminin bir düzeyde kabullenilmesi 

ve göçmen kimliklerinin bazı özeliklerinin kaybedilmeden de uyumun sağlanabileceği 

anlayışının yerleşmeye başlamasıdır; (3) daha sonra 1970’lerin ortasından 1990’lı 

yılların sonlarına kadar süren dönem içinde, “çokkültürlülük” kavramı ile anılan siyasetin 

ve siyasaların göç ve göçmenlik alanlarını belirlemeye başladığı görülmüştür; bu 

anlayışa göre göçmen kümelerinin kendi kimlik özelliklerini koruma ve geliştirmeleri ve 

bir arada yaşama kültürünü benimsemeleri öne çıkarılmıştır; (4) 1990’ların sonunda 

başlayarak bugüne kadar geçen dönemde ise iki farklı eğilimin öne çıktığı görülmektedir 

--- (a) bir yandan gerçek uygulanan siyasalar anlamında “asimilasyona geri dönüş” 

diyebileceğimiz eğilimler ile daha tutucu yöne kayılırken, (b) diğer yandan da, daha çok 
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kuramsal düzeyde kalsa da, bu göç siyasetlerinin ve siyasalarının “ulus-ötesi” ve 

“kültürlerarası etkileşim” içerecek bir alanda daha özgürlükçü düşünülmesini öneren 

bakış açıları tanıklık edilmiştir. 

 

Yukarıda yansıtıldığı şekliyle uluslararası göç ve göçmenlerle ilgili siyaset ve 

siyasa alanlarının geleneksel göç-alan ülkelerde bir yüzyıl içinde değişim geçirmesi 

süreci, dünyanın farklı köşelerindeki birçok göç-alan ülkeyi de etkilemiştir. Bu dönüşüm, 

Avrupa’da da İkinci Dünya Savaşı sonrasında daha dar bir zaman aralığında ama benzer 

aşamalardan geçerek olmuştur. Bu dönüşümlere neden olan faktörler yine en genel 

anlamıyla ekonomik ve siyasi değişimlerdir. Bütün bir yüzyıl boyunca, gelişen ve yüksek-

gelirli ülke ekonomilerinin, farklı düzeylerde olsa bile, göçmen emeğine olan ihtiyacı 

süregelmiş, buna karşın az-gelişmiş ve az-gelirli ülke ekonomileri ise fazla emek arzı ile 

karşı karşıya kalmışlardır. Farklı etnik ve dinsel kimliklerden kişiler kendi kültürlerinden 

farklı toplumların içine bu dinamikler ile girer olmuşlardır. Ulus-devlet merkezli düşünce 

içinde, bir yandan siyasal ve toplumsal kaygılarla uluslararası göçü kontrol etmeye 

çalışan ülkelerin ekonomileri, ihtiyaçları paralelinde büyük göç dalgalarını kabul 

etmişlerdir. Bu sürecin daha yavaş yaşandığı dönemlerde asimilasyon tarzı yaklaşımlar 

göreceli başarılı olurken, göçün hızlı yaşandığı ve küreselleşmenin arttığı dönemlerde 

asimilasyon ve entegrasyon süreçleri daha yavaş bir hal almıştır. İşte göçün yönetiminin 

zorlaştığı bu dönemlerde --- ki son yirmi yıl göç-alan birçok gelişmiş ülke için böyledir --- 

göç siyaseti ve siyasalarının tartışılması yoğunlaşmıştır. Göç alan ülkeler açısından 

yirminci yüzyılın başında ulus-devlet oluşturma çabaları (Birinci Dünya Savaşı dahil), 

İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik gelişme, 1970’li yılların ortasındaki petrol krizi,  

Soğuk Savaş’ın sona erişi, 11 Eylül saldırıları (ve Batı toplumlarındaki İslam korkusu) ve 

özellikle 1980’li yıllarla başlayan yoğun küreselleşme dalgaları gibi olgular, 

önce1980’lerde ulus-devlet merkezli siyaset ve siyasalardan daha küresel ölçekli ve 

ulus-ötesi siyaset ve siyasalara kayışı getirmiş, ancak 2000’li yıllarla bu konuda ulus-

devlet merkezli eğilimlere yeni,den bir geri dönüş olduğu görülmüştür. 

 

Bu gelişmelere paralel olarak, düzenli göçün yanı sıra düzensiz (“yasadışı”) göç 

hareketleri yoğunlaşmış, sığınma ve mülteci hareketleri daha görülür hale gelmiş, sınır 

kontrolleri daha yoğunlaşmış, bu arada sürekli yerleşmeye dayalı göç programları 

dışında daha çok dönüşümlü ve geçici göç hareketleri özendirilir olmuştur. Öte yandan 

göç-alan ve yüksek gelirli ülke ekonomileri içinde bir yandan işgücü anlamında daha 
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nitelikli, eğitimli ve profesyonel işlerde çalışanların göç etmeleri desteklenirken, bu 

ekonomilerin özellikle servis ve tarım sektörü içinde hala daha az nitelikli ve eğitimli 

işgücünün de emilme kapasitesinin süregeldiği görülmüştür. Ancak bu sürecin en 

belirleyici siyaset tanımlayıcılarından birisi, bu ekonomik çerçeveye karşı hızla artan ve 

çoğu kez ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile de iç içe giren göç karşıtı siyasi ve ideolojik 

duruşların kamuoyu içinde belirgin olmaya başlamasıdır. 

 

Bu süreç içindeki diğer önemli aktör, göç-veren ülkeleri için uluslararası göç ve 

göçmenlerle ilgili siyaset ve siyasa alanlarının önemi çoğu kez işsiz ve yoksul nüfusun 

yükünden geçici de olsa kurtulmak, ekonomik sorunları çözmek için işçi dövizi girdisi 

edinmek ve bu yönleriyle ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak yönleriyle öne 

çıkmaktadır. Ayrıca yurtdışında oluşan göçmen toplulukları yoluyla bu göçmenlerin 

bulunduğu ülkede ve dünyada bir anlamda lobi çalışması yürütmenin ve bu yolla güç 

kazanımının da getirisi bir politika konusu olmaktadır. Öte yandan göç-veren ülkeler 

açısından “beyin göçü”, nüfusun azalması, göçün girdilerinin ekonomiye etkin biçimde 

yansıtılamaması gibi göçün olumsuz sonuçlarından kurtulmak da yine belirli bir siyaset 

ve siyasa konusu olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu aşamada kısaca şu noktadan söz etmek önemli olacaktır. Özelikle 

küreselleşmenin damgasını vurduğu son yirmi yıl içinde ülkeleri göç-veren ve göç-alan 

ülkeler olarak ayırmak zordur. Birçok ülke hem göç-veren hem de göç-alan ülke 

konumundadır. Gelişmiş yüksek gelirli ülkeleri göç-alan, az-gelişmiş ve düşük-gelirli 

ülkeleri göç-veren ülkeler olarak değerlendirme de zordur. Az-gelişmiş birçok Güney ya 

da Doğu ülkesi de göç-alan ülke konumundadır, buna karşı gelişmiş birçok Kuzey ve 

Batı ülkesi ise göç-veren ülkeler konumundadır. Diğer bir söyleyişle, Güney-Güney ya 

da Doğu-Doğu yönünde ve Kuzey-Kuzey ya da Batı-Batı yönünde de yoğun göç 

dalgaları yaşanmaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu göç sistemlerini bu çerçevede 

değerlendirerek, ilgili siyaset ve siyasa alanlarını daha kapsayıcı bir bakış açısıyla 

şekillendirmek ülkede göçün daha etkin yönetişimine katkıda bulunacaktır. 

 

 Göçün bir diğer önemli aktörü --- göçmenlerin kendileri ve aile üyeleri ---açısından 

baktığımızda ise, uluslararası göç siyaset ve siyasa alanlarında, elbette göç-alan ve 

veren ulus-devletlerin rolü kadar etkin olmasa da, onların da bu siyaset ve siyasa 
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alanlarını etkileme ve belirleme güçlerinin olduğu açıktır. Bu bağlamda, özelikle son on-

yirmi yıl içinde “iyi göç yönetişimi” kavramı içinde sivil toplum etkinlikleri ile göçmenlerin 

kendilerinin de bu siyaset ve siyasa alanında öne çıktıkları görülmektedir. Bu etkinlikler 

hem göç-alan ülkeye, hem de göç-veren ülkeye yönelik olarak belirginleşmektedir. 

 

 Bu noktada uluslararası göç siyaset ve siyasa alanlarında belirgin şekilde ortaya 

çıkan uygulamalara yönelik olarak analitik bir çerçevede göçün sınır geçişleri, oturma ve 

çalışma izinleri, göçmenlere yönelik yerleşme ve sosyal politikalar, uyum politikaları ve 

vatandaşlık politikaları zinciri üzerinde durmak uygun olacaktır. Yabancıların bir ülke 

sınırı içine girmeleri farklı niteliklerle olmaktadır: bu girişler turizm, iş görüşmeleri, sağlık 

ve eğitim kurumlarından faydalanmak gibi göreceli kısa süreli hizmet alımları ile ilgili 

olduğu gibi göç kavramı içinde kısa (mevsimlik, geçici) ve uzun süreli işgücü göçü, 

yerleşmeye dayalı göç, aile birleşimi, evlilik göçü, dönüşümlü ya da mekik göçü, sığınma 

ve mülteci hareketleri şeklinde de olmaktadır. Ayrıca sınır geçişlerini düzenli (“yasal ya 

da “kayıt içi”) ve düzensiz (“yasadışı” ya da “kayıtdışı”) olmak üzere ikiye de ayırmak 

mümkündür. Sınır geçişlerinin kayıt içinde tutulması “vize”, “oturma ve çalışma izinleri” 

yolu ile olmakta, bunlar yabancılara ya ülke sınırlarına gelmeden gelinen ülkelerin 

temsilciliklerince yurtdışında verilmekte, eğer öyle değilse vizeler sınır kapılarında 

sağlanmakta, oturma ve çalışma izinleri ise geldikleri ülke içinde verilmektedir. Oturma 

ve çalışma izinleri genelde bir zaman sınırlaması ile verilmekte, yenilenebilmekte, ya da 

sonradan sürekli hale gelmektedir. Vizeler ise geçici bir süre için o ülkeye o süre içinde 

bir kez ya da sınırsız sayıda giriş ve çıkış yapmak için verilmektedir. 

 

 Genelde çalışma ve oturma izinleri o ülkeye geçici ya da kalıcı yerleşmenin ilk 

aşaması sayılmakta ve bu bakış açısı içinde ekonomik ve siyasal kaygılarla göç-alan 

ülkeler tarafından kontrol altında tutulup mümkün olduğunca sınırlı sayıda verilmeye 

çalışılmaktadır. Bu düzenlemeler çoğunlukla o ülkenin hangi nitelikteki göçmeni kalıcı, 

hangi nitelikteki göçmeni ise daha geçici gördüğü ve istediği bakış açısını yansımaktadır. 

Geçici görülen göçmenlere daha kısıtlı yerleşme, sosyal ve siyasal haklar verilirken, 

kalıcılığı tercih edilen göçmenlere bu kalıcılığı sağlayacak daha geniş ve kapsamlı 

toplumsal ve siyasal haklar sunulmaktadır. Hiç şüphe yok ki, bu hakların en kapsamlısı 

vatandaşlık hakkı vermektir. Bu açıdan bakıldığında vatandaşlık hakkı sınır geçiş hakkı 

ile başlayan ve göç-alan ülkeleri derinden etkileyen göç sürecinin son halkası olarak 

görülebilir. 
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 Göç-veren ülkeler açısından bakıldığında ise uluslararası göç siyaset ve siyasa 

alanlarında ortaya çıkan en temel uygulama sınır geçme ve göç etme hakkının 

tanınmasıdır. Ancak otoriter rejimler içinde vatandaşların sınır geçme ve göç etme 

hakları sınırlanmaktadır. Liberal demokratik rejimler içinde seyahat özgürlüğü en temel 

özgürlüklerden birisi olarak algılanmaktadır. Bu özgürlük genelde kolay şekilde pasaport 

sağlanması süreci ile başlamakta, yurtdışına çıkmış kişilerin yurtiçine girişlerinin 

sınırlandırılmaması ve göç eden kişilerin vatandaşlık haklarından mahrum edilmemesi 

beklentisi ile devam etmektedir. Daha önce vurgulandığı gibi göç-veren ülkeler genelde 

yurtdışında yaşayan vatandaşları ile bağlantılarını onların ülkeye katkısı ve ülkeyi temsili 

öngörüsü içinde korumaya çalışmaktadırlar. Bu koruma sürecinin en belirgin örneği “çifte 

ya da çoğul vatandaşlık” kurumu aracı ile göç eden ve başka ülke vatandaşlığını alan 

vatandaşlarına kendi birincil vatandaşlıklarını koruma izninin verilmesidir. 

 

 Uluslararası göç siyaset ve siyasa alanlarının incelenmesinde yine özellikle son 

yirmi yıl içinde belirginleşen önemleri itibariyle Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma 

Örgütü, Uluslararası Göç Örgütü gibi uluslararası kuruluşların ve Avrupa Birliği gibi ulus-

üstü örgütlenmelerin önemini vurgulamak gerekir.  Bu örgütler ve kuruluşlar ile birlikte 

daha önce vurgulandığı şekliyle göçmenlerin temsili ile ortaya çıkan sivil toplum örgütleri 

hem göç-veren hem de göç-alan ülkelerin göç ve göçmenlerle ilgili siyaset ve siyasa 

alanlarının dinamiklerinin belirlenmesine ciddi katkılar yapmaktadırlar. 

 

Yirmibirinci yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye göç veren ve göç alan ülke kimlikleri 

ile uluslararası göç siyaset ve siyasa alanlarında ulusal çıkarları ve uluslararası normlar 

arasında bir dengeyi gözeterek yeni düzenlemeler yapma yolundadır. Özelikle AB üyeliği 

bağlamında, bu üyelik gerçekleşse de gerçekleşmese de benzer şekillerde önemini 

koruyacak göç konuları çerçevesinde, gelişen yeni politika uygulamaları önümüzdeki 

yıllarda da sürecek görünmektedir.  
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BÖLÜM 3 

TÜRKIYE’DE DEĞIŞEN SIYASAL KONJONKTÜR, DEĞIŞEN 

GÖÇ VE İSKAN POLITIKALARI8 

 

3.1 GIRIŞ 

 

Bu araştırma çerçevesinde 1923-2003 dönemi gibi geniş bir zaman kesiti içinde 

Türkiye’nin göç politikalarının temel niteliklerindeki değişme incelenmeye çalışılmaktadır. Bu 

amaçla, burada bu konudaki temel yasalar, kurumlar ve bunlarla ilgili araştırmalar 

değerlendirilecektir. Çalışmaya başladığımızda Türkiye’nin göç politikasını belirleyen 

kurumlarla ilgili yasaları listelerken, “İskan Kanunu” bize diğerlerinden farksız herhangi bir yasa 

gibi gelmişti. Daha sonra, yasada yapılan değişiklikleri ve yasa hakkında farklı çevrelerce farklı 

tarihlerde yazılmış, birbirinden farklı yorumları inceledikçe bu yasanın önemini fark etmeye 

başladık.  Sonuçta bu kurumun, bu topraklarda yaşamış, buraya gelmiş, burayı terk etmiş, 

hemen herkesi ilgilendiren, temel, kurucu ve kapsamlı yasalardan biri olma niteliğini taşıdığını 

anladık. Diğer taraftan,  bu kurumun, nitelik değiştirerek de olsa, halen yaşıyor olmasının da  

ilgi çekici bir durum olduğuna işaret etmek  gerekir.  

 

Bu araştırmada esas olarak Cumhuriyet dönemindeki değişim ele alınacaktır. Ancak, 

Cumhuriyet dönemine başlamadan önce, bu kurumun başlangıcını oluşturması nedeniyle, 

Osmanlı dönemi hakkında da kısa bir bilgi verilecektir. Böylece, Osmanlı’dan bu yana yaşayan 

eski bir devlet kurumunu ve bunun ışığında, Türkiye’nin göç politikasının tarihsel ve kültürel 

kökenlerini anlamaya çalışacağız.        

 

Bu konuyla ilgili araştırmaları incelediğimizde doğrudan iskan kurumunu odağına alan 

ve bu kurumu bütün yönleriyle değerlendirmeyi amaçlayan çok az sayıda çalışmanın 

                                                           
8 Bu bölüm araştırmacı Prof. Dr. Sema Erder tarafından yazılmıştır. Yazar Marmara 
Üniversitesi Mahalli İdareler Doktora programı öğrencisi Çiğdem Aksu’ya ve Marmara 
Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Selmin Kaşka’ya teşekkür eder. 
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olduğunu, buna karşılık, tarihçilerin ve siyaset bilimcilerin bu kuruma dolaylı olarak da olsa, 

sıkça atıfta bulunduklarını gözlemledik.  

 

Son dönemlerde, “milliyetçilik”, “Türkçülük”, “ulusal kimlik”, “etniklik”, “kimlik politikaları”, 

“yurttaşlık”, “azınlıklar”, “Ermeni sorunu”, “Kürt sorunu” ve “mübadele” gibi konular güncel 

siyasetle de doğrudan ilişkili olmaları nedeniyle, sosyal bilimciler tarafından canlı olarak 

tartışılmaktadır. Türkiye’de “resmi tarih” yaklaşımına gösterilen tepkiler sonucunda bazı 

yasakların kalkması ve tabu olan birçok konunun konuşulmaya başlaması bu tartışmaları 

canlandırmış ve ilgi çekici hale getirmiştir. Bu bağlamda, Osmanlı’da ve Cumhuriyet 

döneminde farklı etnik ve dinsel gruplara uygulanan sürgün, iskan ve şenlendirme işlemlerinin 

amacı ve sonuçları  güncel olarak tartışılan ve araştırma yapılan konulardan biri haline 

gelmiştir. Özellikle son dönemlerde tabu olmaktan çıkan bazı konuların yeni kavramlar ve yeni 

yaklaşımlarla ele alınması, sadece geçmişi değil, aynı zamanda günümüzü de anlamamıza 

yardımcı olmaktadır.    

 

Diğer taraftan, farklı disiplinlere ait çalışmaların değerlendirilmesi sırasında, özellikle 

farklı metodolojileri kullanmalarından kaynaklanan bazı zorluklarla karşılaşıldığından söz 

etmek gerekmektedir. Özellikle tarihsel olguların ele alındığı araştırmaların değerlendirilmesi 

sırasında, yeni kuramsal yaklaşımların ve yeni kavramların kullanılmasında “bağlam”ın dikkate 

alınmasının hüner ve birikim gerektiren zor bir akademik faaliyet olduğu açıktır. Bu çerçevede, 

“bağlam” açısından tutarlığın tarihçilerin dikkate alması gerektiği önemli bir konu olduğu 

bilinmektedir.    

 

Bizim çalışmamız açısından farklı metodolojik yaklaşımların mevcudiyeti kavram olgu 

ilişkisinin kurulması açısından önemli katkı sağlamaktadır. Örneğin, incelendiğimiz bazı 

araştırmalar, iskan kurumunun genel işleyiş kurallarına bakmakta, ya da bu kurumun ürettiği 

emir, nizamname ya da yasaları yorumlamaktadır. Bizim açımızdan önemli olan bütün bu 

kuralların yorumu kadar, bu kuralların kurumu tam anlamıyla tanımlayıp tanımlayamadığıdır. 

Rasyonel bürokratik düzenin olduğu toplumlarda bile kurallarla uygulamalar arasında önemli 

farklılıkların olduğu, kuralların farklı kesimlerce farklı yorumlanarak uygulandığı bilinmektedir.  

 

Bu noktada, bizim için uygulama ve işleyiş hakkında bilgi veren araştırmalar önem 

kazanmaktadır. Bu çerçevede, tarihçilerin yaptığı monografik çalışmaların kuralların   işleyişini 
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anlamamıza önemli katkıda bulunduğu açıktır. Bu araştırmalar aracılığıyla, tarih biliminin 

idiografik niteliği sayesinde, iskan kanunu ve uygulamaları hakkında bazı örnek olayların 

öğrenilmesi ve değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak, bu araştırmaların dönemsel 

olarak, ilginin yoğun olduğu bazı tarihlere ve bazı gruplara odaklanmaları, bu kurumun daha 

genel ve kavramsal perspektiften değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.  

 

Mevcut araştırmaların ışığında bugüne kadar yaşananları inceleyerek Türkiye’nin göç 

politikasının ayak izlerini yakalamaya çalıştığımız bu araştırmada yapılan genel 

değerlendirmenin geçici bir çerçeve kurmayı amaçladığını belirtmek gerekmektedir. Bu 

konuda daha ayrıntılı çalışmaların yapılması bu tür genellemelerin yapılmasını daha 

kolaylaştırabilecektir. Umarız bu deneme, göç politikası ve göç tarihi konusunda yeni soruları 

cevaplamak için yeni araştırma ihtiyacını da gündeme getirebilir.   

 

İskan kurumu ile ilgili araştırmamız sırasında, ilk dikkati çeken nokta bu kurumun çok 

işlevli niteliği ve içinde yer alan kuralların  anlamı ve kapsamının sürekli olarak değişmesiydi. 

Süreç içinde sürekli olarak yenilenen ve yeniden yorumlanan bu kurum “geleneksel” hukuk  

uygulamasının tipik bir örneği olarak kabul edilebilir. Bu kurumu oluşturan yasaların, hukuk 

tarihçileri ve hukuk sosyologları tarafından,  geleneksel ve modern hukuk anlayışının değişen 

nitelikleri bağlamında ele alınması ve tartışılması kurumun anlamının kavranmasını 

kolaylaştıracaktır.    

 

İskan kurumu ve uygulamalarını göç politikaları ile ilişkili olarak değerlendirmeye 

başlamadan önce, göç ve insan hareketlerinin değişen nitelikleri hakkında da kısa bir bilgi 

vermekte yarar görülmektedir. İnsan hareketlerinin çok eski bir geçmişinin olduğu, ancak her 

dönemde niteliğinin değiştiği bilinmektedir. Avcı ve toplayıcı toplumlarda sürekli hareket 

halinde olmak yaşamsal öneme sahipken, tarım toplumlarında yerleşiklik ve toprağa bağlılık 

kural idi. Bir başka ifade ile, tarım toplumlarında nüfus hareketi ancak zorunluluk halinde 

gündeme gelen  denetimli hareketlerdi.   

 

Göçün ve nüfus hareketlerinin, bugün içgöçte gözlemlediğimiz gibi “gönüllü” ve 

“denetimsiz” olması ve bugünkü göç yazınında kullanılan “denetimli-denetimsiz” ve “gönüllü-

zorunlu” göç ayrımları modern zamanlara ait yeni sınıflandırmalardır.   
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Modern öncesi dönemlerde savaş, fetih, kuraklık, kıtlık, doğal afet gibi nedenlerle 

oluşan  “zorunlu göç” olgusunun tarım toplumu ve fetih ekonomisinin işleyişi ve bu döneme 

hakim  ideolojinin ışığında analiz edilmesi gerekir. Başka bir deyişle, o dönemlerdeki göçü ve 

insan hareketlerini anlamak için “zorunlu göç” sosyolojisi yapmak gerekir. Maalesef göçle ilgili 

literatürde bu tür analizlere çok az rastlanmaktadır. Bugünkü göçmen grupları arasında yer 

alan diaspora, mülteci, sığınmacı ve afetzede gibi zorunlu göçmenler hakkında yapılan güncel 

çalışmalar daha çok bugünkü toplumsal bağlam ve kabuller içinde değerlendirilmektedir. Bu 

çerçevede iskan kanunu ve bu kurumla ilgili uygulamaları değerlendirirken, nüfus 

hareketlerinin değişen niteliğini ve göçün gerçekleştiği dönemdeki toplumsal bağlamın 

anlamını dikkate almak gerekir.    

 

Göçün “insan hakkı” olarak kabul edilmesi, ancak, piyasa ekonomisinin yaygınlaşması, 

emeğin özgürleşmesi, demokratik hakların ve nihayet seyahat özgürlüğünün yaygın olarak 

kabul edilmesiyle gerçekleşebilmiştir. Bugünün dünyasında bile, seyahat ve yer değiştirme 

özgürlüğü bütün toplumlarda bireysel hak olarak kabul edilmeyebilmektedir. Kaldı ki, bugün, 

bireysel isteğe dayalı seyahat ve yer değiştirme özgürlüğü birçok ülkede sadece ulusal sınırlar 

içinde uygulanabilen bir hak niteliğindedir. Ulusal sınırın aşılması söz konusu olduğunda, yer 

değiştirme, bireyin hakkı olmaktan çıkarak  ulus-devletlerin “güç” politikasının alanına girmeye 

başlamaktadır. Bu nedenle, küreselleşmenin bütün zorlamalarına karşın, uluslararası göç 

halen denetimli bir nüfus hareketi olmaya devam etmektedir.  

 

Modern anlamda ulus-devletlerin henüz oluşmadığı, bireyin özgür olmadığı ve modern 

yurttaşlık haklarının yerleşmediği bütün geleneksel toplumlarda göçün zorunlu ve denetimli   

olduğu bilinmektedir (Tekeli, 2002: 19-22). Bütün geleneksel tarım toplumlarında olduğu gibi, 

Osmanlı’da da göç “denetimli” ve/veya “zorunlu”ydu. Bir anlamda İskan Kanunu’ndaki 

değişmenin incelenmesi, geç modernleşen bir toplumun değişme ve demokratikleşmesi 

sürecinin gözlemlenmesi anlamına da gelmektedir. Bu çerçevede, bu kurumun halen bir 

“zorunlu göç” kurumu olarak yaşamaya devam etmesi  anlamlıdır.    

 

İskan kurumu ile ilgili tartışmalarda dikkate alınması gerekli bir başka nokta bu kurumun 

geleneksel toplumlar için çok özel öneme sahip olan “toprağın kullanım hakkıyla” ilgili 

olmasıdır. Toprak, geleneksel toplumlarda iktidarın, gücün ve servetin  kaynağı olan ve 
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uğrunda savaşılan bir varlık olarak özel önem taşımaktaydı. Bu kurum ile ilgili yapılan 

düzenlemelerin önemi, toprağı hangi grupların denetleyeceği ya da hangi grupların  

kullanacağı ile ilgili olmasındaydı. Bu nedenle de, geleneksel toplumlarda toprak-insan 

ilişkilerini düzenlemek, o dönemlerdeki yönetimlerin en önemli sorumluluklarından biriydi.    

 

Yine aynı şekilde, geleneksel toplumlarda emeğin kıt olduğunun ve toprakta özel 

mülkiyetin tam anlamıyla tesis edilmemiş olduğunun da dikkate alınması gerekir. Piyasa 

ekonomisinin  tam anlamıyla oluşmadığı geleneksel toplumlarda göçün, ağırlıklı olarak siyasal 

ve yönetimsel amaçlı olduğu söylenebilir. Bu nedenlerle, bu dönemi değerlendirirken modern 

toplumlar için geliştirilmiş olan ve özellikle ekonomik değişkenleri dikkate alan bazı göç 

kuramlarının kullanılması mümkün olmamaktadır.  

 

Geleneksel toplumlarla ilgili yapılacak göç analizlerinde serbest piyasanın hem  emek, 

hem de mallar için oluşmamış olduğunun da hatırlanması gerekir. Dolayısıyla modern 

toplumlar için geliştirilmiş olan göç kuramlarında kullanılan “emek dolaşımı” gibi kavramların 

geleneksel toplumlardaki insan hareketlerine uygulanması mümkün olamamaktadır. Diğer 

taraftan, burada da örneklerini göreceğimiz gibi,  geleneksel toplumlarda  gerçekleşen bütün  

zorunlu göç hareketleri, siyasal nedenlere bağlı olmayabilmektedir. Bazen bu toplumlarda 

savaş, afet ya da başka bir nedenle ortaya çıkan emek kıtlığını karşılamak ve üretimin 

sürdürülmesini sağlamak için yaptırılan zorunlu göçlere de rastlanabilmektedir (Tekeli ve 

Erder, 1978).  Kaldı ki, daha ilerdeki bölümlerde izleneceği üzere, salt siyasal amaçla yapılmış 

olan göçlerin de ekonomik sonuçlar doğurması söz konusudur.    

 

Genel olarak emeğin kıt olduğu, toprakta özel mülkiyetin tam anlamıyla tesis edilmediği 

ve diğer bireysel hakların gelişmediği tarım toplumlarında iskan politikasının, öncelikli olarak 

siyasal denetim amaçlı olduğu ve özellikle fetih ideolojisinin uygulanmasına imkân veren bir 

savaş kurumu olduğu da söylenebilir.  Bu nüfus ve göç politikasının, dolaylı sonucu tarımsal 

üretimin sürdürülmesi ve emeğin toprakta tutulması olmaktadır.   

 

Bu bağlamda, iskan kurumunun  Osmanlı’da ve daha sonraki hem barış hem de savaş 

dönemlerinde  toplumsal, siyasal ve ekonomik denetimi sağladığı gibi, devletin “denetimli ve 

zorunlu” olarak tanımlanabilecek nüfus ve göç politikasının temel niteliklerini yansıttığı da 

açıktır.    
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3.2 YÖNETMEK İÇIN “KARIŞTIRMAKTAN”, YÖNETMEK İÇIN “AYIKLAMAYA”: 
OSMANLI’DA DEĞIŞEN SÜRGÜN VE İSKAN UYGULAMALARI  
 

3.2.1 YÖNETMEK İÇIN “KARIŞTIRMAK”  
 

İskan ve nüfus politikalarıyla ilişkili olarak bugüne kadar yapılmış olan araştırmalara 

dayanarak, Osmanlı’da iskan kurumunun fetihlerle büyüyen bir imparatorluktaki işleyişi ile 

küçülen bir imparatorluktaki işleyişinin farklı olduğu söylenebilir. Fetihlerle büyüyen bir 

imparatorlukta iskanla ilgili uygulamalar, etnik ve dinsel olarak kozmopolit alanlar yaratırken, 

aynı uygulamalar küçülen imparatorlukta kozmopolit yapıyı çözücü ve nüfusu türdeşleştirici 

etki yaratmıştır. Bu nedenle, ilk dönemdeki uygulamaları “yönetmek için karıştırma”, buna 

karşılık, tamamen farklı bir konjonktüre tekabül eden ve imparatorluğun toprak kaybetmeye 

başladığı dönemdeki uygulamaları ise, “yönetmek için ayıklama” olarak tanımladık.    

 

Bu bölüme, bu konuyla ilgili araştırmalarda en çok atıfta bulunulan tarihçi Ömer Lütfi 

Barkan’ın analizini ele alarak başlayacağız. Barkan’ın analizinin önemi, bu dönemdeki sürgün 

ve iskan uygulamalarını Osmanlı devlet yapısıyla ilişkilendirmesi ve bunların   ekonomik ve 

politik etkilerini genel bir perspektiften ele almasındadır. Barkan, Rumeli’nin iskanı için yapılan 

sürgünleri ele aldığı makalesinde iskan ve ona bağlı olarak yapılan kolonizasyonu iki temel 

nedene bağlamaktadır. Barkan’a göre birinci neden,  “.. sütü ve yünü alınacak bir sürü gibi 

ihtimamla üretilen reayanın…” en verimli çalışabilecekleri yerlere gönderilmesi, “..bütün 

memleketi kendi mülkü ve çiftliği gibi telakki ve idare eden devletin…” “reayayı” ya da üretici 

köylüleri nüfusun fazla olduğu bölgelerden kıt olduğu bölgelere göndermesidir. Barkan’a göre 

ikinci neden ise, “.. yeni fethedilen harap bir memleketi şenlendirmek, askeri ve erzak tedarikini 

kolaylaştıracak şekilde yollar boyunca köyler ve kasabalar kurarak nakliyat ve seyahati 

teşkilatlandırmak ve nihayet yabancı bir memlekette diğer düşman unsurlar arasına Türk ve 

Müslümanları…” yerleştirmektir (Barkan, 1951-52: 57-58).  Barkan aynı makalesinde 

Rumeli’nin iskan edilmesi örneğini ele alarak  Anadolu’da, çeşitli siyasal nedenlerle kalabalık 

göçebe unsurların “mütecanis” gruplar olarak kalmalarını önlemek amacıyla da sürgün 

edildiklerinden söz etmektedir. Barkan’ın makalesinde sözünü  ettiği grupların göçebe “Yörük” 

gruplar olduğuna dikkati çekmek isteriz (Barkan, 1951-52: 67-75).    
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Bu konuya çok kapsamlı makalesiyle katkıda bulunan Tekeli de, Barkan’ın izinden 

giderek, klasik Osmanlı dönemindeki millet sistemini incelemektedir. Tekeli, topraktaki mülkiyet  

yapısını ve tarımsal üretimin sınıfsal analizini yaparak, zorunlu yer değiştirmeyi inceleyerek  üç 

temel nedene dayandırmaktadır.  Buna göre birinci neden, gaza ilkesi sonucu olarak fetih 

sonrası ele geçirilen topraklarda yönetimi ve denetimi sağlamaktır. Bu amaçla devlet, millet 

sistemini sürdürerek fethedilen yerlere yönetime yakın grupları, özellikle Müslüman grupları; 

buralardaki Müslüman olmayan nüfusu ise Anadolu’ya yerleştirmişti. Bu yerleştirmeler hem 

Anadolu’nun, hem de fethedilen toprakların nüfus kompozisyonunun sürekli olarak 

değişmesine neden oluyordu. Tekeli’ye göre ikinci neden, emeğin kıtlığı ve değişik nedenlerle 

nüfusun azaldığı bölgelerdeki tarımsal üretimin ya da ekonominin canlanması için o yörelere 

insanların yerleştirilmesiydi. Üçüncü neden ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun içindeki düzenin 

sağlanması, yol sisteminin güvence altına alınması, ticaretin ve üretimin sürdürülmesi 

amacıyla köylülere baskı yapan, soygun yapan grupların yerleştirilmesiydi  (Tekeli, 2008: 143-

144). Daha sonraki bölümlerde de izleneceği üzere Tekeli’nin sürgün ve mecburi iskan kurumu 

için belirlemiş olduğu nedenler, Cumhuriyet Dönemi uygulamalarında da karşımıza çıkacaktır.  

 

Dündar’ın sürgün politikasını Kürt gruplar bağlamında ele alan araştırması, son 

dönemlerde bu konuda yapılmış olan en kapsamlı çalışmalardan biridir. Bu çalışmasında 

Dündar da,  Osmanlı İmparatorluğunun fetih sonrası toprakları denetim altında tutmak için, 

“şenlendirme” diye adlandırılan bir yerleştirme politikası uyguladığından söz etmektedir. Buna 

göre, devlet,  güvenilen grupları, ki çoğu zaman bunlar Müslümandı, bazen bedava toprak 

vererek, askerlikten ve vergiden muaf tutarak, bazen da doğrudan sürgün ve zorunlu iskan 

yoluyla yerleştirmekteydi (Dündar, 2008: 42). 

 

Bu dönemle ilgili çalışmalar incelendiğinde, Klasik Osmanlı Dönemi’nde, nüfus 

hareketlerinin, iskan kurumuyla yönetildiği anlaşılmaktadır. Bu kurumun uygulamalarını 

“sürgün”, “şenlendirme” ve “yerleştirme” olarak sınıflandırılabiliriz. Bu sınıflandırma bütün bu 

nüfus hareketlerinin denetimli olduğunu göstermekle beraber, “zor” kullanma açısından farklı 

biçimlerin olduğunu da anlatmaktadır. Bu bağlamda, “sürgün”, fetih dönemlerinde ya da 

kalkışmaların olduğu dönemlerde siyasal ve idari denetim için yapılan ve zor kullanmanın en 

somut biçime dönüştüğü uygulama olarak belirginleşmektedir. Bu uygulama Barkan’ın da 

belirttiği gibi, köylülere, salt tarımsal üretimin sürdürülmesi için de uygulanabilmekteydi.  Buna 

karşılık, “şenlendirme”, fetih ya da diğer nedenlerle yönetim boşluğunun olduğu alanların 

sistemle eklemlenmesini sağlamak için yapılan uygulama olarak tanımlanabilir.  “Şenlendirme” 
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uygulamasında, köylülerle, yöneticilere ve kentli tüccar ve esnaf gruplara farklı uygulamaların 

yapılmasının söz konusudur. Bu farklı uygulamalar arasında, zorla yerleştirme olabileceği gibi, 

bazı durumlarda bedava toprak verme, vergiden ve askerlikten muaf tutma gibi teşviklerin de 

olması söz konusudur. “Yerleştirme” ise, konar-göçer grupların ve/veya sürgün ya da diğer 

nedenlerle herhangi bir bölgeye gelenlerin yerleştirilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için 

yapılan yönetimsel uygulamalar olarak tanımlanabilir. 

 

Diğer tarım toplumlarında olduğu gibi, Osmanlı’da da, toplumsal tabakalaşma 

açısından  “köy” ve “kent” ayrımının belirgin bir ayrım olduğu açıktır. Bu bağlamda, iskan 

politikasının  da “köylü” ve “kentlilere” farklı uygulanması söz konusudur. Nitekim, ilerde de 

görüleceği üzere, yakın dönemlere kadar Türkiye’ye gelen ve “İskan Kanunu” ile yerleştirilen 

muhacirlerin kentli ve köylü olarak ayrıldığı ve kentli olanların kentlere, köylü olanların ise 

köylere yerleştirildiği bilinmektedir. Toplumsal tabakalaşma sistemi içinde en güçsüz grup olan 

“köylülerin”  sürgün uygulamasına  en çok muhatap olanlar olduğu anlaşılmaktadır.   

 

Bu çerçevede, toplumsal katmanlaşma açısından köylülerden daha düşük konuma 

sahip olan  “konar-göçer” lerin de zor kullanılarak yerleştirilen gruplardan olduğu bilinmektedir. 

Bu çerçevede, bu konuda yapılan araştırmalarda daha çok Yörük ve Kürt aşiretlerinin 

yerleştirilmesinden söz edilmektedir (Dündar, 2002; Dündar, 2008; Babuş, 2006: 30-36). 

Konar-göçerlerin bazen yeni fethedilen alanların kolonizasyonu, bazen de  ticaret yollarının 

denetimi ve tarımsal üretimin sürdürülmesi amacıyla yerleştirildiği anlaşılmaktadır.   

 

Bu çerçevede, konar göçer gruplardan olan Çingenelerin, araştırmacıların bile fazla 

dikkate almadığı bir grup olarak, en güçsüzler  arasında yer aldığı açıktır (Marsh, 2008; 

Karlıdağ ve Marsh, 2008). Daha ilerdeki bölümlerde de görüldüğü üzere, özellikle Balkan 

Çingeneleri İskan Kanunu çerçevesinde Türkiye’ye göç etmesi açıkça yasak olan ve 

ayrımcılıkla en açık bir biçimde karşı karşıya kalmış olan bir grup olarak dikkati çekmektedir.9  

 

                                                           
9 Bu gruplarla ilgili yasaklama ancak 2006 yılında çıkarılan en son iskan yasasıyla 
kaldırılmıştır.  Ancak yasadaki bu değişiklik onların göç edebilmesinin önünün açılması 
anlamına gelmemektedir.   
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Çingenelerin nasıl yerleştirildiklerine dair elimizde fazla bir bilgi olmamasına karşın bazı  

Yörük ve Kürt aşiretler hakkında az da olsa bazı bilgilere sahibiz. Bu bağlamda Karpat, 

geleneksel Osmanlı politikasına göre aşiret reislerinin otoritelerini zayıflatmak amacıyla,  kendi 

cemaatlerinden uzak bir bölgeye ya da kente yerleştirildiklerini ve bu yerleştirmelerin bazen 

zor kullanarak, bazen da teşvikler  ya da cömert bir ödemeyle gerçekleştirildiğinden söz 

etmektedir (Karpat, 2003: 119). Karpat’ın, bu politikanın uygulanmasıyla ilgili olarak verdiği 

bazı örnekler Kafkas göçmeni Çerkez ve Kırımlı aşiretlerle ilgilidir. Dündar’ın çalışmasından 

da “sürgün” sırasında Kürtlerin ve diğer etnik grupların da benzeri bir uygulamaya tabi 

tutulduğunu anlıyoruz (Dündar, 2002; 2008).    

 

Nitekim Barkan’ın ve diğer Osmanlı tarihçilerinin araştırmalarından iskanın “reaya”ya 

ve konar göçerlere “zor” kullanılarak uygulandığını anlıyoruz. Osmanlı’nın fetihlerle büyüdüğü 

dönemde iskan ve sürgün kurumunun farklı etnik kökenleri karıştırmaya da özel önem verdiği 

ve bu uygulamanın sonuçta etnik ve dinsel olarak kozmopolit bir toplumsal yapının oluşmasına 

katkıda bulunduğu bilinmektedir.    

 

Burada tartışılan konu, bu uygulamaların bütün gruplara aynı esneklikte mi, yoksa belli 

gruplara sistematik olarak farklı biçimlerde mi uygulandığı ile ilgilidir. Bir başka ifade ile, bu  

kurumun farklı toplumsal katmanlara farklı uygulandığı bilinmekle beraber, aynı toplumsal 

katmandan olan, ancak farklı etnik ve dinsel gruplara mensup olanlara sistematik olarak  farklı 

uygulama yapılıp yapılmadığı tartışma konularından biridir. Bu çerçevede bazı araştırmacılar, 

“güven” ilişkilerinin değişken olduğunu, buna bağlı olarak  farklı etnik ve dinsel grupların bazen 

“dost”, bazen “düşman” olarak kabul edildiğini ve bu uygulamaların  esnek uygulamalar 

olduğunu ileri sürmektedir. Buna karşılık bazı araştırmacılar, bu uygulamaların belli etnik 

gruplara karşı, merkezi bir planlamayla yürütülmüş, sistematik, bilinçli, örgütlü ve düzenli bir 

“sosyal mühendislik” projesi olduğunu iddia etmektedir. Farklı dönemlere, farklı etnik ve dinsel 

gruplara ait uygulamaları gösteren monografik araştırmaların artması, bu konudaki 

tartışmalara önemli katkıda bulunacaktır. Uzun süren zorunlu göç tarihi, çok farklı örneklerin 

sergilenmesine imkân verecektir.    

 

Sonuç olarak, Türkmen, Kürt, Rum, Ermeni ya da Boşnak hangi etnik ve dinsel gruba 

mensup olursa olsun tarımda üretici olarak çalışan köylülerin ve aşiret düzeni içindeki konar 
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göçerlerin, ister yönetimsel amaçla, ister salt üretim amacıyla olsun zorla yerleştirildikleri 

söylenebilir.     

 

Diğer taraftan, aktardıklarımızdan da anlaşılacağı üzere, bu dönemdeki “kentli” göçü 

hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumuz da söylenemez. O dönemdeki kentli nüfusu oluşturan  

yönetici elit, esnaf ve zanaatkarlara uygulanan “iskan”, “sürgün” ya da “şenlendirme”  ilgili kural 

ve uygulamaların niteliği  hakkında da fazla bilgimiz yok.  

 

Bu noktada, göç tarihçilerinden cevaplamalarını beklediğimiz soru özellikle “beylerin”, 

“aşiret reislerinin”, kolonizasyon amacıyla yerleştirilen devlete bağlı “fatihan” diye de 

adlandırılan yönetici grupların ve esnafların ve zanaatkarların yerleştirilmesinde uygulanan 

politikanın nitelikleriyle ilgilidir. Bu bağlamda, kentlilere uygulanan kuralların köylülere 

uygulananlardan farklı kurallar olup olmadığı ve dolayısıyla kentli esnaf ya da zanaatkarların  

gönüllü olarak göç etmelerinin mümkün olup olmadığı da  merak edilen konular arasındadır.  

 

Bu çerçevede, Şahin’in çalışmasından, Bosna’daki kolonizasyon uygulamasında 

“teşvik” politikasının etkili olduğu anlaşılmaktadır10. Bu örneği dikkate alarak, kolonizasyon 

sırasında  “teşvik” politikasının yaygın bir uygulama mı olduğu, yoksa sadece o gruba ait 

istisnai bir uygulama mı olduğu ilgi çekici bir soru olarak karşımızda durmaktadır. Bu bağlamda, 

göç tarihi açısından kolonizasyon sırasında, reaya dışındaki toplumsal kesimler için “gönüllü 

göç”  hareketinin mümkün olup olmadığını anlamak önemlidir. Bütün bunlar, gönüllü göç 

konusunda olduğu kadar, Osmanlı’da göreli olarak özerk ya da ayrıcalıklı toplumsal grupların 

olup olmadığı ve varsa bunların etnik kökenleri konusunda da bilgi edinmemizi  sağlayacaktır.    

 

Buradaki tartışmalardan da anlaşılacağı üzere bu dönemle ilgili olarak dikkate alınması 

gereken konu, kural ve kararların, kimlere, nasıl uygulandığı ile ilgilidir. Esas olarak,  

geleneksel hukukun egemen olduğu toplumlarda, hem kuralların, hem de uygulamaların belli 

bir esnekliğe ya da keyfiliğe sahip olduğu da bilinmektedir. Ancak, bu esnekliklerin  sistematik 

olduğu durumlarda yeni ve farklı kurumların  oluşumundan da söz edilebilir.    

                                                           
10  İlhan Şahin (1992) “Osmanlı Döneminde Saraybosna’nın Kuruluşu ve Yükselişi 
(1455-1561) Aktaran F. Dündar (2008): s:42.  
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Bu bağlamda, üretimin sürdürülmesi için devletin kır-kent göçünü de önlemeye çalıştığı 

bilinmektedir. Bu alandaki esneklikleri göstermesi açısından, Faroqhi’nin 16. Yüzyıl ve 17. 

Yüzyıl Osmanlı kentleri üzerine yaptığı araştırma ilgi çekicidir. Bu araştırmasında Faroqhi, o 

dönemde resmi sınırlamaların ve idari düzenlemelerin devletin göç ve nüfus hareketleri 

üzerinde sıkı bir denetim uyguladığı izlenimi verdiğini ancak, gerçekte devletin bu denetimi 

sağlayamadığını ve kararları esnek olarak uygulayabildiğini belirtmektedir. Bu çerçevede 

Faroqhi’ye göre Osmanlı köylüleri tahmin edilenden çok daha hareketliydi ve şehirlere göç 

etme eğilimindeydi. Faroqhi, yöneticilerin şehirlerde kaçak göçmen yakalayarak, kent dışına 

atma çabasında olduklarını ancak bunda pek de başarılı olamadıklarını belirtmektedir 

(Faroqhi, 1993: 326-352).  

 

Faroqhi’nin bu saptamalarını destekleyen bir başka önemli çalışma da, Behar’ın 

İstanbul’un Kasap İlyas Mahallesi ile ilgili araştırmasıdır. Behar’ın bu araştırması, İstanbul’daki 

bir mahalledeki yaşamı ve yaşayanları etraflıca tasvir eden nadir bir çalışma olarak dikkati 

çekmektedir. Behar bu çalışmasında, Osmanlı’daki kayıt sistemini, seyahatlerin denetimi için 

uygulanan kuralları açıkladığı gibi, bu kuralların nasıl uygulandığı hakkında da ayrıntılı bilgi 

vermektedir. Bir bakıma Behar, nüfus ve yerleşme konusunda varolan formel yapı ile enformel 

yapı arasındaki ilişkiyi çok canlı bir biçimde aktararak bizim yukarda sözünü ettiğimiz boşluğu 

doldurmaktadır. Behar’ın bu çalışması Osmanlı’daki  enformel kurumların ve enformel ilişkilerin 

işleyişini de etraflı bir biçimde aktaran ve o dönemi kavramamıza yardımcı olan ufuk açıcı bir 

araştırmadır (Behar, 2003: 95-120).  

 

3.2.2 YÖNETMEK İÇIN “KARIŞTIRMA”DA SORUNLAR  
 

Karpat, Osmanlı İmparatorluğundaki tarihsel göçleri sınırların belirli olmadığı dönem ve 

milli devletlerin ortaya çıkmasından sonra ortaya çıkan sınırların olduğu dönem olarak ikiye 

ayırmaktadır (Karpat, 2003: 3). Bütün geleneksel toplumlarda olduğu üzere, Osmanlı’da da, 

bugünün ulus-devletlerinde var olduğu anlamda sınır ve sınır denetimi mevcut değildi. Bu 

nedenle, o dönemdeki  nüfus hareketlerinde, “içgöç” ve “dışgöç” ayrımı  da belirgin değildi.  

İmparatorluğun küçülmeye başladığı ve ulus-devletlerin oluşmaya başladığı 19. Yüzyıl sonu 

ve sonrasında, sınırların belirginleşmesine bağlı olarak iç ve dış göç ayrımı da süreç içinde 

oluşmaya başlamıştır. Daha ileride izleneceği üzere, Türkiye’de iç ve dış göç ayrımının kurallar 
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açısından belirginleşmesi, ancak, Cumhuriyetin kurulmasından uzunca bir süre sonra 

gerçekleşebilmiştir.   

 

Tekeli iskanla ilgili makalesinde Osmanlı’nın toprak kaybetmeye başladığı dönemde, 

nüfus ve göç hareketlerini etkileyen bazı önemli değişiklikler olduğundan söz etmektedir. 

Tekeli, bu dönemde meydana gelen en önemli değişikliğin Balkanlarda ulusalcılık ideolojisinin 

yaygınlaşması ve etnik ve dinsel temelli ayrımlaşmanın ve homojenleşmenin başlaması 

olduğunu belirtmektedir. Tekeli’ye göre ikinci önemli değişiklik, 1858 Arazi Kanunnamesi ile 

başlayan toprakta özel mülkiyetin tesisi ve yabancıların toprak edinme hakkının kabul 

edilmesidir. Üçüncü önemli değişiklik, Osmanlı İmparatorluğu’nun bazı bölgelerinde, 

geleneksel tarımsal üretimin  yerini kapitalist ilişkilerin almaya başlaması ve mal, sermaye ve 

insan akımlarının başlamasıdır. Dördüncü önemli değişiklik ise, Avrupa kapitalizminin özellikle 

alt yapı projeleriyle ülkeye girmesi ve kendi kolonizasyon politikalarını uygulamasıydı. Tekeli’ye 

göre bütün bunlar hem ekonomiyi etkilemiş, hem de devletin rolünün değişmesiyle 

sonuçlanmıştır (Tekeli, 2008: 148-149). 

 

Tekeli’nin yukarıda özetlenen analizi, İmparatorluğun küçülmeye başladığı bu 

dönemde gerçekleşen değişikliklerin çok yönlü etkileri olan yapısal değişiklikler olduğunu 

göstermektedir. Bunun sonucunda birbirinden farklı nitelikte nüfus akımlarının iç içe girdiği  

yeni bir döneme girilmiştir. Bu dönemde, Batı’yla ilişkilerin gerçekleştiği bölgelerde yeni kurulan 

kapitalist ilişkiler sonucu gönüllü göç hareketleri görüldüğü gibi, Avrupalı kolonizatörlerin de 

kendi kurallarını kabul ettirerek yerleşmeye başladıkları gözlenmektedir.  Bu değişikliklerin 

özellikle İzmir ve İstanbul gibi liman şehirlerinde nüfus artışına neden olduğu, ekonomik açıdan 

dışa bağımlı sanayileşme ve dış ticaret faaliyetlerini başlattığı ve  Batılı ve yerli olmak üzere 

ikili yaşam tarzlarının yaşandığı kozmopolit yaşamı canlandırdığı bilinmektedir11.  

 

Bütün bu gelişmeler, nüfus hareketlerinin yönünü, ölçeğini ve niteliğini değiştirmiştir.  

Karpat’ın 19. yüzyıldaki Osmanlı nüfusunu incelediği araştırmasından da izleneceği üzere,  bu 

dönemde, artık sadece zorunlu ve denetimli nüfus hareketleri değil, aynı zamanda   gönüllü 

                                                           
11  Osmanlı modernleşmesinin kentlere etkileri konusunda kent tarihçileri ve iktisat 
tarihçilerinin oluşturduğu yazın oldukça zengindir. Bu bağlamda özellikle Kıray’ın İzmir 
çalışması bu alana sosyolojik kavramlarla bakan ve daha sonra bu alandaki çalışmalar 
üzerinde  etkili olmuş  önemli bir çalışma olarak dikkati çekmektedir  (Kıray: 1998; 
Dumont ve  Georgeon: 1992; Mazower: 2006 et al).    
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nüfus hareketleri ve geleneksel Osmanlı’dakinden farklı türde kolonizasyon hareketleri de 

belirmeye başlamıştır (Karpat, 2003: 104-105). 

 

Burada bu dönemdeki değişik eğilimleri, oluşumları ve arayışları göstermesi açısından  

“gönüllü dış göçü” teşvik etmek üzere hazırlanmış olan nizamnameden kısaca söz edeceğiz.  

Her ne kadar yaygın bir uygulama olanağı bulamamış olsa da, bu düzenleme, gönüllü göçü 

teşvikle ilgili ilginç bir deneme olma özelliğinin yanı sıra, ilk dış göç politika belgesi olması 

açısından da özel önem taşımaktadır.  

 

1857 yılında çıkarılan ve “Muhaceret Nizamnamesi” diye adlandırılan bu nizamnamenin 

en önemli özelliği, yabancı ülkelerden gelerek Osmanlı topraklarına yerleşmek isteyen 

“…padişaha her zaman sadık kalacaklarına yemin edeceklere…” yerleşme koşullarını 

tanımlaması ve teşvikleri düzenlemesiydi. Buna göre, Osmanlı’ya gelip tarımsal üretim yapmak 

üzere yerleşmek isteyeceklere toprak verilecekti. Yine bu düzenlemeyle buraya gelip 

yerleşenler  vergiden ve askerlikten muaf tutulacaklardı.  

 

Bu nizamnamenin hazırlanma nedenini bazı araştırmacılar Osmanlı’daki nüfus 

kıtlığına, bazıları ise Batı ülkelerinin yeni kolonizasyon isteklerine bağlamaktadır. Örneğin 

Timur, bu nizamnamenin, diğer Batı ülkelerine göre, dışarıya açılmakta çok geç kalmış olan 

ve kendisine koloni arayan Almanya’nın etkisiyle hazırlandığı kanısındadır (Timur, 2007).   

 

Karpat da araştırmasında bu nizamnameye  değinmekte ve  o dönemde nüfus kıtlığı 

çeken Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıl’da yeni  bir göç politikası uygulayarak, “..sultana bağlılık 

yemini etme ve onun tebaasından olmaya ve ülke kanunlarına saygı göstermeye hazır herkese 

Osmanlı devletinin kapısının açık olduğunu ilan…”  ettiğini anlatmaktadır. Bu nizamname ve 

bununla ilişkili yasal düzenlemelerin başka dillere de tercüme edilerek, belli başlı Avrupa 

gazetelerinde yayınlandığı anlaşılmaktadır. Bu nizamnamenin en önemli özelliği, farklı din ve 

kültürden olanların yerleşmesini teşvik etmesi ve onların kültürlerine saygı göstererek, 

inançlarını yaşamalarına imkân vermesiydi. Karpat, araştırmasında bu niteliklerinden ötürü bu 

düzenlemeyle “liberal” olarak tanımladığı bu göç politikasına Avrupa’da gösterilen yoğun 
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ilgiden söz etmektedir. Karpat bu nizamnameyle Osmanlı topraklarına Yahudilerin ve 

Bulgarların yerleştiğini anlatmaktadır (Karpat, 2003: 104-105)12.  

 

Böyle bir göç politikasının varlığı bir bakıma o tarihlere kadar Osmanlı’nın kozmopolit 

nüfus politikasını sürdürdüğünün bir işareti olarak kabul edilebilir. Diğer taraftan, Karpat 

tarafından “liberal” olarak tanımlanan bu nizamnamenin, o tarihlerde nüfus kıtlığı çeken 

Osmanlı’nın Kuzey Amerika’ya doğru yönelmiş olan Avrupa göçünden yararlanmak üzere 

uyguladığı  yeni bir nüfus politikası mı olduğu,  yoksa bu nizamnamenin geleneksel dönemde 

uygulanan “şenlendirme” ya da  kolonizasyon politikalarında var olan teşvik uygulamalarının 

tekrarı mı olduğu araştırılması gereken konulardan birdir. Bu dönemdeki göç ve nüfus 

hareketlerinin aynı dönemde Avrupa’daki konjonktürle ilişkili olarak ele alınmasında yarar 

vardır.  

 

19. yüzyılda gerçekleşen ve kozmopolit nüfus politikasının terk edilmesine neden olan 

en önemli değişiklik, Osmanlı’nın yenilgiyle döndüğü savaşlardan sonra geride kalan 

topraklardaki Türk ve Müslüman grupların Osmanlı topraklarına yerleşmek amacıyla 

gelmeleriyle  başlamasıdır. Bu dönemde, önce Kırım’dan, daha sonra Kafkasya’dan ve daha 

sonra Balkanlardan Müslümanlar dalgalar halinde göç etmeye başladılar  (Dündar, 2008: 44-

48). Bu beklenmedik kitlesel zorunlu göç dalgaları, mevcut kural ve kurumların yetersiz 

kalmasına neden olmuş ve yeni düzenlemelerin yapılması zorunluluğunu gündeme gelmiştir.  

 

Behar’ın İstanbul’daki Kasap İlyas Mahallesi hakkında yaptığı araştırmasında da bu 

dönemdeki ani ve kitlesel göç hareketlerinden söz edilmekte ve  bu mahalleye ansızın ve 

“belgesiz” gelen Balkan ve Kafkas göçmenlerin mahalle muhtarı tarafından nasıl 

“yerleştirildikleri” ve kayıt altına alındıkları etraflıca anlatılmaktadır. Behar’a göre bu dönemdeki 

ani ve kitlesel göç hareketleri mevcut katı kuralların uygulanmasını imkansız kılmış ve kurallar 

esnetilmiştir (Behar, 2008: 123-124).   

 

                                                           
12 O dönemlerde Avrupa’da köylülerin ve köyden kopan yoksulların göç edecek yer 
arıyor olmasını ve Amerika ve diğer kıtalara Avrupa’dan kitlesel göçlerin 
gerçekleştiğini da hatırlamak gerekir.  (Bknz. Hoerder and Moch:1996). 
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Bu dönemle ilgili araştırmalar kitlesel göçle gelen göçmen gruplarının yerleştirilmesi 

sırasında geleneksel “iskan, sürgün ve kolonizasyon” uygulamalarının sürdürülme çabalarının 

devam ettiğini göstermektedir. Ancak, Müslüman Türk göçmen sayılarındaki  hızlı artış, 

geleneksel yöntemlerin sorun çözme kapasitesini zorlamaya da başlamıştı (Tablo 3.1). Tekeli, 

geleneksel dönemdeki uygulamalarda yerleştirme yetkisinin yerel  idarecilerde olduğundan 

söz etmektedir. Ancak, bu dönemde gelenlerin sayındaki olağan üstü artış, yerel idarecilerin 

çözüm bulmasını zorlamış ve sonuçta, iskan işleri  merkezileştirilmiş ve kurumsallaşmıştır. 
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TABLO 3.1: ÇEŞITLI KAYNAKLARA GÖRE 19. YÜZYIL’DAN BU YANA TÜRKIYE’YE DIŞ GÖÇLE GELENLER  
 ÖZBAY VE YÜCEL TEKELİ KARPAT 

KIRIM TATARLARI 1860-1922: 
(+) 1 000 000 

1789-1800- K.Kaynarca Ant. 
sonrasında: 
500 000 (200 000’i göç sırasında 
ölmüş) 
1860-1864: 400 000 
1783-1922: tahmini 1 800 000  

1783-84: 
80 000 
1861-1864: 
227 607 
1783-1922: 
tahmini 1 800 000 

ÇERKEZLER (Kırım ve 
Kafkaslar’dan) 

1859-1879): 
Yaklaşık 2 000 000 (500 000’i göç 
sırasında ölmüş) 

1859-1879: 
Yaklaşık 2 000 000 (500 000’i göç 
sırasında ölmüş) 

1859-1879: 
Yaklaşık 2 000 000 (500 000’i 
ölmüş) 
 

KAFKAS 1881-1914: 
500 000 

1881-1914: 
500 000 (Kazan ve Ural 
müslümanları dahil) 

1881-1914: 
500 000 (Çerkez, Kazan ve Ural 
müslümanları dahil) 

BULGARİSTAN 1893-1902 Bulgaristan ile anlaşma 
sonucu: 
72 500 müslüman ve yahudi 
1913 Bulgaristan ile anlaşma 
sonucu: 
47 000 göçmen Bulgaristan’a; 
49 000 göçmen Anadolu’ya göç 
etmiş. 

1893-1902 Bulgaristan ile anlaşma 
sonucu: 
72 500 müslüman ve yahudi 
1913 Bulgaristan ile anlaşma 
sonucu (Edirne Anlaşması): 
46 764 göçmen Bulgaristan’a; 
48 570 göçmen Anadolu’ya göç 
etmiş. 
1923-1933: 101 507 
1923-1950: 121 339 
1950-1970: 154 000 
1969-1978: 116 204 
1989: (+)300 000  
(50 000’i geri dönmüş) 

1893-1902: 
72 524 göçmenden 70 603’ü Tr’ye 
yerleşti (Bulgar kaynaklarına gore) 
1951-1952: 
152 000 Türk 

YUNAN MÜBADELESİ Kurtuluş Savaşı sonrası: 
Yaklaşık 400 000 

1923-1926: 
355 635 Türk Yunanistan’dan Tr’ye; 
189 916 Rum Anadolu’dan 
Yunanistan’a taşınmış. 
1926-1950: 46 600 muhacir 
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Toplam- 1923-1950: 391 753 
muhacir 
1950-1960: 16 085 
1961-1970: 712 

YUGOSLAVYA  1923-1933: 108 179 
1923-1950: 114 807 
1950-1970: 182 000 

 

ROMANYA  1950-1970: 280  

BALKAN 1877-1878 Osm-Rus Savaşı 
sonrası: 
1 500 000 (300 000’i göç sırasında 
ölmüş) 
1912-1913 Balkan Savaşı 
sırasında: 
640 000 muhacir 

Büyük Balkan Göçü: 1877-1878 
Osm-Rus Savaşı sonrası: 
1 500 000 (300 000’i göç sırasında 
ölmüş) 
1912-1913 Balkan Savaşı 
sırasında: 
640 000 muhacir 
1923-1950 Toplam Balkan göçü 
(Yunan mübadelesi, Bulgaristan 
ve Yugoslavya’dan gelenler dahil): 
850 000 

1877-1878: 
1 500 000 

TÜRKİSTAN  1950-1970: 1900  
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Bu bağlamda, Tekeli, 1860 yılında Trabzon’da “İskan ve Muhacirin Komisyonu”nun ve 

Balkan Savaşları sonrasında 1914 yılında “Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umumisi”nin 

kurulmasını göç ve yerleştirme politikasının merkezileşmesi ve kurumsallaşması olarak 

yorumlamaktadır (Tekeli, 2008: 151-152). Bu gelişme aynı zamanda geleneksel hukukta  

değişimin ve yeni bürokratikleşmenin başlaması olarak da yorumlanabilir.  

 

Tekeli, genel olarak 19. yüzyıl sonrasında meydana gelen gelişmeleri “Balkanlaşma” 

ve o dönemde meydana gelen nüfus hareketlerini ise “Balkanlaşma göçleri” olarak 

tanımlamaktadır (Tekeli, 2008: 44-48, 148). Bu gelişmeler geleneksel millet sisteminin temelini 

oluşturan  “yönetmek için karıştırma” politikasının sona ermesine de neden olmuştur.   

 

Bölgesel düzeyde, Hıristiyan-Müslüman çatışmasının hızlandığı bu dönemde, 

Anadolu’dan kaçan ya da zorla gönderilen Hıristiyanlara karşılık, bölge ülkelerinden kaçarak 

gelen Türk ve Müslüman “mültecilerin” yerleştirilmesi işlemlerinin nasıl yapılacağının önemli 

sorunlardan biri olduğu açıktır. Bu çerçevede yapılan araştırmalardan, gelen Müslümanların, 

esas olarak  Hıristiyanlardan boşalan topraklara ya da stratejik öneme sahip yerlere 

yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu yerleştirmelerin başlangıcında, geleneksel politikanın esasını 

oluşturan, etnik köken olarak “karıştırma” ilkesinin ve memurlarla ilmiye sınıfının kentlere, 

köylülerin ise  köylere yerleştirilmesi uygulamalarının sürdürülmeye çalışıldığı  anlaşılmaktadır 

(Tekeli, 2008: 46). Nitekim, Dündar da Kafkas göçmenlerinin belli bir bölgede 

yoğunlaşmalarından korkulduğu için Anadolu’ya dağıtılarak yerleştirildiğini ve “kabile” 

reislerinin “ahali”den ayrılması uygulamasının devam ettiğini aktarmaktadır (Dündar, 2008: 45-

46).    

 

Ancak gelenlerin büyük bir çoğunluğunun, Türk ve Müslüman olması, sonuçta millet 

sisteminin çözülmesine neden olmuş ve nüfus dinsel olarak kozmopolit olmaktan çıkmış, 

homojenleşmiş ve Müslümanlaşmaya başlamıştır (Tekeli,  2008: 154-155; Karpat, 2003:105-

106; McCarty, 1995; Dündar, 2008: 48).   

 

3.2.3 YÖNETMEK İÇIN “AYIKLAMAK” 
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19. yüzyılın sonundan itibaren kaybedilen savaşlar, kaybedilen topraklar, kaybedilen 

insanlar, yaygınlaşan azınlık ve ulusçuluk hareketleri, artan Müslüman-Hıristiyan gerilimi    

sonucunda Osmanlı “Millet Sistemi” tamamen çözülmüştür. Aynı dönemde, Osmanlı  

siyasetinde etkili olan   İttihat ve Terakki hareketi de kozmopolit politikada değişiklik yapmaya 

başlamıştır. Bu dönemde İttihat Terakki hareketinin  kadrosunda da değişiklikler olmuş ve  

Tunaya’nın deyişiyle “… Osmanlıcı ve İttihad-ı Anasırcı  niteliğinin yerini Türkçü ve milliyetçi 

niteliğe…”13 bırakmıştır. Bütün bu değişiklikler iskan kurumunu da etkilemiş ve sonuçta etkileri 

günümüze kadar süren uygulamaların başlamasına neden olmuştur.   

 

İskanla ilgili uygulamalardaki en radikal değişiklik, yönetmek için etnik ve dinsel olarak 

“karıştırma” uygulamasının terk edilmeye başlanması ve süreç içinde Müslümanların çoğunluk 

haline geldiği ve mutlak denetim sağladığı bir döneme geçilmesidir. Bu uygulamalarda özellikle 

yeni ortaya çıkan Osmanlı karşıtı azınlık ve ulusalcılık hareketiyle ilişkisi olan Müslüman 

olmayan grupların yerleşmesinin önlenmesi ve yerleşik olanların da göç ettirilmesi yönünde 

uygulamalar yapılmaya başlanmıştır.   

 

Aynı dönemde, çevredeki savaşlardan kaçıp Anadolu’ya gelen Müslümanların 

sayılarının çok olduğu ve bunların yerleştirilmesinde sorunlarla karşılaşıldığı anlaşılmaktadır. 

Bütün bu sorunlar, iskan kurumunda değişiklikler yapılmasına neden olmuştur. Örneğin, 

Bilecen’in makalesinde sunduğu belgeler, Balkan Harbi yıllarında, o dönem iktidarda olan 

İttihat Terakki yönetiminin, Balkanlar’dan gelen muhacirleri iskan ettirmek için Trakya’daki 

Rumları korkutarak zorla göç ettirdiğini anlatmaktadır (Bilecen, 2006).  

 

Bütün bu uygulamalar, taraf olsun olmasın, farklı etnik ve dinsel kimlikler arasındaki 

güven ilişkisini ve birlikte yaşama isteğini ortadan kaldırmış ve etkileri bugüne kadar taşınan 

gerilimin başlamasına neden olmuştur. Ulusçuluğun ve etnikçiliğin yaygınlaştığı bu dönemde 

çatışma ve savaşlar artmış ve bölgede  türdeşleştirici etnik ve dinsel temelli baskıcı politikalar 

ve uygulamalar yaygınlaşmıştır.  

 

Yaşanan bütün bu kaotik ve acılı olayların, Osmanlı’yla sınırlı olmadığını, tüm 

Avrupa’da  yaşandığını ve II. Dünya Savaşı sonuna kadar  sürdüğünü biliyoruz. Ulus-

                                                           
13 Bknz. Tarık Zafer Tunaya’dan aktaran Dündar (2002: 22). 
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devletlerin kurulma sürecinde “ulusal kimliğin”, gönüllü ya da zorunlu asimilasyon, etnik 

temizlik, ırkçılık ve nihayet soykırım gibi çeşitli ideolojik yaklaşımlar ve yöntemlerle 

oluşturulduğu bilinmektedir. II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası cemaat, bütün bu olan 

bitenin  yıkıcı ve kaotik etkilerinden toplumların ve gelecek kuşakların uzak tutulabilmesi 

amacıyla  etnik ve dinsel grupları yok edici  ideolojileri ve esas olarak “ırkçılığı” suç olarak kabul 

etmiştir.    

 

Günümüzde de ırkçılık kadar kırıcı ve yıkıcı olabilen  “etnikçilik” ve “ulusçuluk” 

ideolojisinin etkileriyle ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda, insan hakları 

savunucusu olan siyasetçiler ve akademisyenler, farklı  etnik ve dinsel  kimliklerin yaşamlarını 

güçleştiren  uygulamaların neler olduğunu ve bunlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini    

tartışmaktadırlar. Bu amaçla,  hemen her toplumda, hem güncel hem de  geçmiş baskıcı 

uygulamalar yeniden değerlendirilmektedir. Türkiye’de de bugünlerde benzeri tartışmalar 

yapılmaktadır.    

 

Osmanlı’nın son dönemlerinin kaotik ve çok acı çekilen bir dönem olduğu bilinmektedir. 

Bu dönemdeki göç ve iskan politikaları da çekilen acıların somut olarak gözlemlenebildiği 

alanlardan biridir. Ancak, ne yazık ki, birçok konunun tartışılmasına getirilmiş olan yasaklar ve 

tabular “resmi tarih” bilgisinin dışında bilgi edinmeyi zorlaştırmaktadır. “Resmi tarih” bilgisi 

karşısında varolan tek seçenek ise bu uygulamalardan etkilenenlerin yazdığı ve Türk resmi 

tarihini tamamen reddeden alternatif  “karşı-resmi” tarih olmaktadır. 

 

Yakın zamanlara kadar, bu alanda varolan her iki tarih yazımını da sorgulamak isteyen   

araştırmacıların çalışmaları önlenmiş olduğundan, bu alanda bir tür otosansürün yaygınlaştığı 

söylenebilir. Bu nedenle bu konuyla ilgili çalışmalarda dikkati çeken nokta   tartışmaların 

sıradanlığı ve tekdüzeliğidir. Son yıllarda,   tabuların sorgulanmaya başlanması ve bazı 

yasakların kalkması bu konuda çalışmak isteyen araştırmacıların önünü açan, sevindirici 

gelişmelerdir.   

 

Bu dönemle ilgili olarak uluslararası arenada en çok tartışılan ancak Türkiye’de en 

“hassas” ve tabu olarak kabul edilen konu  “Ermeni Tehciri” meselesidir. 1915 Tehcir Kanunu 

olarak bilinen “…casusluk ve hıyanetleri hissedilenlerin…sevk ve iskanını..” öngören ancak, 

sadece   Anadolu’daki en önemli Hıristiyan grup olan Ermenilere uygulanan bu yasanın trajik  



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 97 

etkilerini halen yaşamaya devam ediyoruz. Bu yasa, uyarınca Anadolu’nun çeşitli 

bölgelerinden Suriye’ye gönderilen Ermeni sivil halkın yol boyunca tacize uğrayıp katledilmesi, 

bu zorunlu göç uygulamasını Osmanlı tarihinin en acılı ve unutulmaz göç uygulaması haline 

getirmiştir.  

 

Geleneksel Osmanlı yönetiminin önemli bir unsuru olan iskan kurumu uyarınca 

gerçekleşen bu uygulamanın ne ilk, ne de son sürgün kararı olmadığı bilinmektedir. Ancak, bu 

sürgünle,  kozmopolit Osmanlı toplumu en önemli yapı taşlarından biri olan Ermeni milletini 

kaybetmiştir. Bu travmatik etki ve sonuçları  nedeniyle bu sürgün  diğerlerinden ayrılmaktadır.  

Bu sürgün uygulamasına kadar, iskan kurumu  kozmopolit nitelikte bir Osmanlı toplumu 

yaratmışken, bu  uygulanma sonrasında bu kurum nitelik değiştirmiş ve etnik ve dinsel grupları 

ayıklayıcı, “etnikçi” ve hatta bazı durumlarda “ırkçı” bir kurum haline dönüşmüştür  

 

Bu yasa ve uygulanmasıyla ilgili olarak Türk ve Ermeni tezlerinin kutuplaştığı ve bu 

tezlerin her iki taraf açısından da  tartışılmaz tabular haline dönüştüğü  bilinmektedir. Türk tezi, 

bu sürgünün yabancı güçlerin de katkıda bulunduğu savaş ortamında gerçekleştiğini, 

katliamdan çok, karşılıklı çatışmanın olduğunu ve sonuçta, trajik olaylarla sonlanan bir zorunlu 

göç uygulaması olduğunu savunmaktadır. Buna karşılık Ermeni tezi, bu olayın,  örgütlü ve 

önceden tanımlanmış ve tasarlanmış bir soykırım olduğunu iddia etmektedir. İki tezdeki bu 

yaklaşım farkının uluslararası ilişkiler alanına da yayıldığı ve artık herhangi bir  tarih yazımı 

sorunu olmaktan çıkarak,  siyasetin alanında yaşamını sürdürdüğü bilinmektedir. Bu konuda 

iki tarafın da uzlaşabileceği yeni tarih yazımı, belki de bu siyasi sorunun çözümünden sonra 

gerçekleşebilecektir.   

 

Son dönemlerde, Türkiye’deki aydınlar, araştırmacılar ve siyasetçiler, Ermeni tehciri ve  

mübadele gibi Osmanlı’nın iki önemli gayri-Müslim grubunu kaybetmesine neden olan  olayları 

ve bu dönemdeki   nüfus, iskan ve göçle ilgili politikaları ve “resmi tarihi” yoğun olarak 

tartışmakta ve sorgulamaktadırlar.       

 

Son dönemlerde, özellikle Ermeni tehciri konusunda, Türk resmi tarih tezlerini 

sorgulayan ve Türk resmi beyanlarını reddeden, dönemi ve uygulamalarını yeniden anlamaya 
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ve yorumlamaya çalışan yeni araştırmaların yapılmaya ve yayınlanmaya başlaması 14  çok 

önemli bir gelişmedir. Bu yeni yaklaşımların ve tartışmaların tabuları sarsması nedeniyle 

kamuoyunda ve siyaset alanında tepkiyle karşılandığı gözlenmektedir. Ancak, bütün bu 

tepkilere karşın, bu tartışmaların demokratikleşmeye ve o dönemle ilgili birçok sorunun 

yanıtlanmasına katkıda bulunduğu açıktır.    

 

Son dönemlerde, bu konuda yeni belgeler derleyerek, tartışmalara  katkıda bulunan 

araştırmalardan biri de Dündar’ın çalışmasıdır. Bu çalışmada Dündar, İttihat ve Terakki 

hareketini, kurumsallaşma çabalarını ve uygulamalarını ele alarak ve bu çabaların  Anadolu’yu 

Türkleştirme ve İslamlaştırmayı hedefleyen bir etnisite mühendisliği olduğunu öne süren 

tezlere katkıda bulunmaktadır. Dündar, o dönemdeki yasal düzenlemeleri,  belgeleri ve bazı 

etnik dinsel gruplara yapılan uygulamaları sergileyerek tezini inşa etmektedir. Esas olarak, 

iskan kurumunu Kürtlerin asimilasyonu bağlamında ele alan  Dündar, bu çalışmasında diğer 

etnik ve dinsel gruplara yapılan uygulamaları da aktardığından okuyucuya karşılaştırma 

olanağı da vermektedir. Araştırmada Ermeni tehciriyle ilgili yeni belgeler sunan geniş bir bölüm 

de  yer almaktadır (Dündar, 2008: 248-349).   

 

Diğer taraftan Dündar’ın bu çalışması, İttihat ve Terakki’ye atfettiği gücün abartılı  

olması   ve  Osmanlı’da araştırmada tasvir edildiği gibi gelişkin bir altyapıya sahip bir yönetimin  

olmaması gibi  gerekçelerle eleştirilmektedir. Örneğin,  Dündar’ın  yayınlarını  kapsamlı bir 

biçimde inceleyen ve eleştiren Aktar ve Kırmızı’nın yazısında Dündar’ın Osmanlı bürokrasisine 

atfettiği mükemmel işleyen, Weberien “yasal-ussal bürokrasi”nin gerçeklikle ilişkisi olmadığı 

ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Aktar ve Kırmızı, özellikle dönemin Dahiliye Nazırı Talat 

Paşa’ın pozitivist ideolojiyi içselleştirmiş olmasına rağmen, alınan kararların matematiksel bir 

kesinlik içinde uygulanmamış olduğuna işaret etmektedirler (Aktar ve Kırmızı, 2009: 175). Aynı 

şekilde, Beşikçi de Dündar’ın çalışmasını eleştirerek, İttihat ve Terakki hareketini ve bu 

dönemdeki uygulamalarını “…Müslüman ve Türk unsuru hegemonik kılmaya meyilli bir 

Osmanlıcı ‘proto-milliyetçilik olarak…” tanımlamaktadır (Beşikçi, 2008: 35). 

 

                                                           
14 Bu konuda  özellikle Taner Akçam’ın çalışmalarının, Osmanlı belgelerine dayanarak 
Ermeni tehciri konusunda resmi tezin dışında yeni tartışmaları başlattığından  söz 
etmek gerekir.   
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Bu dönemdeki uygulamaların Türkleştirme olarak adlandırılmasına karşı çıkan Toprak 

ise  bütünü görmek için İttihat ve Terakki’nin farklı alanlardaki uygulamalarına bakılmasını 

önermekte ve makalesinde ele aldığı eğitim politikasıyla ilgili belgelere dayanarak kozmopolit 

anlayışın devam ettiğine dikkati çekmektedir. Zafer Toprak’a göre, Türkleştirme yorumları 

Cumhuriyet Türkiyesi’nin geriye doğru okunmasıdır. Toprak’a göre “…İttihat ve Terakki Türkçü 

bir örgüt değildir: “milli” bir siyasal yapılanmadır. Osmanlı Devleti ise 1922’ye kadar 

“Osmanlı”dır…” (Toprak, 2006).  

 

Bütün bu tartışmaların ışığında 1915 Ermeni tehcirinin uygulanmasıyla ilgili birçok 

yanıtsız kalmış sorunun cevabının verilerek yeni bir yoruma ulaşılabileceği açıktır. Ancak 

burada konumuz açısından önemli olan nokta bu uygulama sonrasında göç ve iskan 

kurumunun    artık kozmopolit yapıyı çözücü ve etnik ve dinsel farklılıkların birlikteliğine son 

verici niteliğe bürünmüş olmasıdır. Bu çerçevede, bölge ülkelerinde yaygınlaşan “ulusçuluk” 

ideolojisi  Osmanlı İmparatorluğu’nu da etkisi altına almaya başlamış, sonuçta, Osmanlı’ya 

hakim olan  kozmopolit “millet” sistemi ideolojisi de çözülmüştür. Bu dönemde uygulanan iskan 

politikası sonucunda gerçekleşen zorunlu göçler, dinsel farklılıkları toplumun asli unsuru olarak  

kabul eden “millet” sisteminden, “Müslüman” ağırlıklı, homojen bir ulus-devlete geçişin ilk 

adımlarını oluşturmuştur.   

 

Yirminci yüzyılın başından Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen süre içinde bütün bu  

yaşananlar, savaşlar, kaybedilen insanlar ve topraklar, Anadolu’nun işgali ve sonuçta 

imzalanan Sevr anlaşması, Batı’yla olan ilişkiler yeniden tanımlamış ve etkileri bugüne kadar 

taşınan Batı ve Hıristiyan korkusunun yaygınlaşmasına ve yerleşikleşmesine neden olmuştur. 

Bugün de hala yaşayan Sevr korkusu, Avrupa kuşkuculuğu ve Hıristiyan korkusunun  

temellerinin bu dönemde atıldığını kabul etmek mümkündür.    

 

3.3 ULUS-DEVLETIN KURULUŞU: ÖNCE YERLEŞMEK, SONRA YERLEŞTIRMEK 
 

Ulus-devletin çok karmaşık süreçlerden geçerek kurulduğu açıktır. Ancak bu süreçte 

her şeyin aynı anda değiştiğini söylemek mümkün değildir. Devamlılıklar ve kesintilerin bir 

arada yaşanması söz konusudur. Bu bağlamda, özellikle burada ele aldığımız göç ve iskan 

politikaları açısından baktığımızda, kurucu kadroların, Anadolu’nun Batısı ve Doğusu’nda farklı 

uygulamalar yapsa da, Osmanlı geleneğini sürdürdüğünü anlıyoruz. Bu dönemde üretim 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 100 

sisteminde önemli bir değişimin olmadığı, buna karşılık nüfus açısından büyük kayıpların 

yaşandığı da bilinmektedir. Shorter’ın yaptığı tahminlere göre, Türkiye o tarihlerde iki milyon 

kişilik bir nüfus kaybına uğramış, yüksek ölümlülüğün olduğu, nüfusun sadece yüzde 16’sı 

kentlerde yaşayan ve doğuşta yaşam umudu 35 yıl olan bir tarım ülkesiydi (Shorter, 1985 ve 

2000).  

 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde de göçün serbest olmadığını, denetimli ve zorunlu 

olduğunu ve düzenin yeniden kurulması için iskan kurumunun kullanıldığını gözlemliyoruz. Bu 

dönemdeki en önemli fark, ulusal sınırların belirginleşmesi ve “iç-dış” göç ayrımının 

başlamasıdır.  

 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yaşanan iki önemli zorunlu  göç uygulamasından biri,  

Batı’da mübadele; diğeri ise, Doğu’daki isyanlar sonrası yapılan sürgün ve zorunlu iskan 

uygulamalarıdır. Aşağıdaki bölümlerde önce mübadele ve daha sonra Doğu’daki zorunlu iskan 

uygulamaları aktarılmaya çalışılacaktır. Bu konudaki araştırma ve yayınları incelediğimizde 

dikkati çeken nokta, hemen hemen aynı dönemlerde gerçekleşen bu iki göç  hakkındaki 

yayınların ve tartışmaların, birbirinden farklı mecralarda birbirleriyle ilişkilendirilmeden  devam 

etmesidir.    

 

3.3.1 ZORUNLU MÜLTECILIK: MÜBADELE VE İSKAN   
 

Osmanlı’nın küçülmesi sırasındaki savaşlar ve çatışmaların Müslüman- Hıristiyan 

gerilimini arttırdığı, karşılıklı güveni zedelediği ve birlikte yaşama isteğini ortadan kaldırdığını 

söylemek mümkündür. Bu ortam içinde çatışmaların olduğu bölgelerdeki Müslümanlar 

Anadolu’ya doğru göç ederken, Anadolu’da kendini güvende hissetmeyen Hıristiyanlar da 

Anadolu’nun dışına göç etmeye başlamıştır  (Arı, 1999: 97). 

 

Ulus-devletlerin sınırlarının belirginleştiği ve iltica olarak tanımlanan, zorunlu “dış göç” 

olgusunun arttığı bu dönemde, henüz, mülteciler ve göçmenlerle ilgili bağlayıcı hukuki 

düzenleme mevcut değildi. Bu dönemde yaşananların ve göçmenlerle ilgili alınan  kararların  

daha sonra gelişecek, uluslararası mülteci hukukunun oluşumunda etkili olduğu açıktır. Aynı 

şekilde, o ülkede yaşayanların hak ve görevlerini, kimlerin yabancı, kimlerin göçmen olacağını 
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belirleyen “yurttaşlık” hukuku da, bu dönemde gelişmiş ve “yurttaş”, “azınlık” ve “yabancı” gibi 

kavramlar tanımlanmaya başlamıştır.        

 

Bu dönemde gündeme gelen “mübadele” ya da “zorunlu nüfus değişimi” uygulaması,    

uluslararası anlaşmalarla gerçekleşen çok  özel bir zorunlu göç türüdür. Lozan’daki 

uluslararası barış konferansı sırasında, 1923 yılında imzalanan Türk-Yunan nüfus mübadelesi 

anlaşmasıyla gerçekleşen bu zorunlu göç uygulaması  daha sonraları   çok yankı uyandırmış 

ve tartışılmıştır. Bilindiği üzere, 1923 yılında imzalanan “Mübadele-i Ahali Mukavelenamesi” ile 

“…Türkiye tabiyetindeki Rum Ortodokslarla, Yunanistan tabiiyetindeki Müslümanları zorunlu 

mübadeleye tabi …” tutulmuştu. Bu mukavelenamenin, İstanbul’da yaşayan Rumlarla, Batı 

Trakya Müslümanlarını mübadele dışı tuttuğu bilinmektedir. 

 

Bu ünlü Türk-Yunan mübadelesinden yaklaşık on yıl önce, 1913 yılında, Bulgaristan’la 

imzalanan İstanbul anlaşmasıyla da, bir başka nüfus mübadelesinin de yapıldığı  bilinmektedir. 

Bu anlaşmayla “…ortak sınır boyundaki 15 kilometrelik bir bölge içinde yaşayan topluluğun 

kendi istekleriyle karşılıklı değiştirilmesi…” karara bağlanarak bu bölgede yaşayanlar 

mübadeleye tabi tutulmuştur (Babuş, 2006: 128). Ancak, bu mübadele, sadece göç edenlerin 

sayısının azlığı değil, aynı zamanda, “gönüllü mültecilik” olması nedeniyle,  fazla tartışma 

yaratmamıştır. Buna karşılık, Türk-Yunan mübadelesi ise, Kurtuluş Savaşı sonrasında 

devletlerarası anlaşmayla öngörülen ve isteğe bağlı olmayan “zorunlu mültecilik” uygulaması 

olması nedeniyle, daha fazla tartışma yaratmıştır.     

 

Özel bir göç türü olan mübadele, kurulmakta olan ulus-devletlerin etnik ve dinsel 

homojenleştirme çabalarını hızlandıran sistematik bir “etnik temizlik” uygulaması olarak kabul 

edilmektedir. Türk-Yunan nüfus mübadelesi bu konudaki ilk önemli uygulama olması 

nedeniyle, “.. Etnik temizlik yoluyla,  etnik ayrıştırmanın sağlanması anlamında en iyi tarihsel 

örnek...” olarak kabul edilmektedir (Yıldırım, 2006: 18). Bu anlaşmayla, devletler, etnik 

temizliği, henüz birey ve göçmen haklarının olmadığı bu dönemde, sulh yoluyla, kendi 

aralarında anlaşarak ve göçmenlerin istek ve eğilimlerini kesinlikle dikkate almadan   

yapmışlardır.   

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu’nun göçler ve savaşlar nedeniyle allak bullak olduğu 

ve Cumhuriyet yönetiminin Anadolu’da yeni düzenin kurulması için çok yönlü politika 
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geliştirmek durumunda kaldığı açıktır. Mübadele ile ilgili kararların alınmasında Ermeni tehciri 

sırasında  yaşanan acıların  ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz. Ancak, Cumhuriyetin ilk 

dönemlerinde,  özellikle göç ve iskan ile ilgili kararların alınma sürecinde ve iskan kurumunun 

kurumsallaştırılmasında, 1915-1923 yılları arasında yaşanan deneyimlerin, savaşların, 

Anadolu’da ve Balkanlarda ortaya çıkan Müslüman-Hıristiyan gerilimlerinin etkili olduğu açıktır. 

Bu dönemin koşulları içinde mübadele, belki de iki devlet açısından, “kıyımı” önleyici  ve göreli 

olarak daha barışçı bir proje olarak bile kabul görmüş olabilir. Nitekim, bu çerçevede, bu 

anlaşma uluslararası çevrelerde önce “başarılı” bir uygulama olarak kabul edilmiş ve daha 

sonra da dünyanın farklı bölgelerinde tekrarlanmıştır.  

 

Bugün ise hem bu uygulama hem de bu uygulamaların “başarılı” olarak kabul edilmiş 

olması yaygın olarak eleştirilmektedir. Örneğin, Yıldırım’ın çalışmasında, mübadele, “etnik 

ayrıştırma mühendisliği” olarak tanımlanmakta, mübadelenin uluslararası çevreler tarafından 

“başarılı bir uygulama” olarak kabul edilmesi eleştirilmekte ve bütün bunların her iki tarafta da  

milliyetçiliği beslediği iddia edilmektedir (Yıldırım, 2006: 13-14). Bugünün insan hakları anlayışı 

ve mülteci hukuku ilkeleri artık bu tür uygulamaların yapılmasına da bu tür uygulamaların 

“olumlu” olarak kabul edilmesine de kesin olarak  cevaz vermemektedir.         

 

Göçle ilgili çalışmalarda sıkça yapılan “gönüllü” ve “zorunlu” göç ayrımının göçmenlerin 

göç ettikleri yerdeki yeni yaşamlarını kurmalarında çok etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle dış 

göç söz konusu olduğunda bireyin kendi isteği ile göç etmesiyle, zorla göç ettirilmesinin ve  

terkettiği ülkesiyle ilişki kurup kuramamasının çok farklı etkileri olabilmektedir. Bütün göç türleri 

zor olsa da, zorunlu göç, göçmenlerin en çok acı çektiği göç türü olarak özel bir öneme  sahiptir. 

Dolayısıyla mübadele de, bütün diğer sürgünler gibi, göç tarihimizin çok önemli anlarından 

biridir.    

 

Türk-Yunan mübadelesi, her iki ülkeye göç edenlerin yaşamlarında istemeden 

gerçekleşen  büyük bir değişiklik anlamına geldiği için, üzerinden zaman geçse de sorgulanan, 

tartışılan ve araştırma yapılan konulardan biri olma özelliğini korumaktadır. Bu çerçevede, son 

dönemlerde Türk ve Yunanlı  akademisyenler tarafından araştırmalar yapılmakta, toplantılar 

düzenlenmekte ve her iki ülkede yaşanan deneyimler karşılaştırmalı olarak tartışılmaktadır. Bu 

arada özellikle, Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen mübadillerin kurdukları derneklerin  
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düzenlendiği toplantılar, geziler ve yaptıkları  yayınlar da bu konunun gündemde kalmasında 

etkili olmaktadır (Örnek olarak Pekin, 2005; Milas, 2001; Clark, 2008; Hirschon, 2005)15.    

 

Mübadeleyi, siyasi ve diplomatik bir süreç olarak da ele alan Yıldırım’ın çalışması 

mübadelenin siyasal nedenleri ve sonuçları konularında kapsamlı bilgi vermektedir.  Yıldırım’ın 

çalışması, araştırmacının “azınlıktan göçmenliğe” diye tanımladığı mübadeleyi, Lozan 

Konferansı’nın diplomatik ortamından, mübadele sonrası süreçlere kadar ayrıntılı ve 

karşılaştırmalı olarak incelemektedir (Yıldırım,  2006).  Biz burada, mübadele uygulamalarını, 

sadece iskan kurumunun nitelikleri ve  değişimi açısından değerlendirmeye çalışacağız.   

 

3.3.2 MÜBADELE VE CUMHURIYET DÖNEMININ İLK İSKAN KANUNU  
 

Cumhuriyet döneminin ilk önemli kitlesel göç deneyimi olan mübadeleyle ilgili 

araştırmalardan, Osmanlı’dan intikal eden iskan kurumu ve geleneğinin etkisini sürdürdüğü   

anlaşılmaktadır. Bu dönemde çıkarılan yasalar incelendiğinde, Osmanlı’dan devralınan iskan 

kurumunun yeni koşullara göre yeniden düzenlendiğini ve merkezileştirildiğini söyleyebiliriz. 

Bu kurumun süreç içinde, karşılaşılan sorunların niteliğine bağlı olarak, çok sayıda değişikliğe 

uğradığı ve her seferinde, farklı işlevlerle, farklı birimlere bağlandığı anlaşılmaktadır. Bu 

kurumun, çok işlevli olması, kapsamının çok geniş olması ve kurallarının duruma göre 

değişmesi “geleneksel” hukuk kurumu olma özelliğini sürdürdüğünü göstermektedir.   

 

Cumhuriyet döneminin ilk iskan yasasının çıkarılış sürecini Arı ve Gök’ün 

çalışmalarından izleyebiliyoruz. Bu çalışmalardan, Cumhuriyetin kurucu kadroları için bu 

yasanın çok önemli olduğunu anlamak mümkündür. Bu yasanın görüşülmesi sırasında 

mecliste  yapılan yoğun tartışmalar o tarihlerde göç ve muhacirlerin ne kadar önemli bir konu 

olarak kabul edildiğini açıkça göstermektedir. Arı ve Gök’ün çalışmalarından, bu düzenlemenin 

sadece mübadele sorunlarını çözecek geçici bir düzenleme mi, yoksa, ülkenin bütün göç, iskan 

ve yerleştirme uygulamalarının yürütüleceği kapsamlı bir kurum mu olması gerektiği 

konusunda yoğun bir tartışmanın olduğu anlaşılmaktadır. Sonuçta, ikinci görüşün kabul edildiği 

                                                           
15 Mübadele konusundaki yayınların Türk ve Yunan resmi tarihi açısından yanlı olarak 
ele alınmasını ve uluslararası yayınlarda da bu yanlılığın tekrarlanmasını eleştirerek, 
karşılaştırmalı çalışmaların önemini vurgulayan genel bakış yazısı olarak Clark’a 
başvurulabilir. Clark: 2008: 297-306.  
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ve kapsamlı  bir iskan yasasının kabul edildiği anlaşılmaktadır. 1923 yılında İskan Kanunu 

çıkarılmış ve aynı yıl, “Mübadele, İmar  ve İskan Bakanlığı” kurulmuştur (Arı, 1995; Gök, 2005).   

 

Mübadele konusunda Türkiye’deki öncü ve kapsamlı çalışmalardan olan, Kemal Arı’nın 

çalışması, İzmir’deki Kızılay gibi bazı resmi kurumların arşivlerinden, mübadil ailelerin özel 

arşiv kaynaklarından ve döneme ait ulusal ve yerel gazete ve dergi taramaları gibi çok çeşitli 

kaynaklardan yararlanılarak yapılmıştır. Bu araştırma, Anadolu’ya gelen mübadillerin göç ve 

yerleştirilme süreçlerini ve devletin yasal ve kurumsal olarak nasıl örgütlendiğini ayrıntılı olarak 

açıklayan çok önemli bir kaynaktır (Arı, 1995).    

 

Bu konuda yapılmış olan bir başka araştırma olan Gök’ün yayınlanmamış doktora tezi 

de bu yasal ve kurumsal düzenlemelerin oluşturulması sırasında mecliste yapılan canlı 

tartışmaları aktarmakta ve o dönemdeki karar vericilerin bu konuya atfettiği özel önemi 

yansıtmaktadır.  Bu çerçevede, Gelibolu milletvekili Celal Nuri Bey’in mecliste “....Seferberlik 

ve savaş olağanüstü bir hal ise iskan ve imar da fevkalade bir haldir...” diyerek konunun 

önemini vurgulamasını örnek olarak gösterebiliriz (Gök, 2005: 40). Bu  kurumun yönetimine 

gelenlerin, önce Mustafa Necati Bey, daha sonra çok kısa süreli de olsa Celal Bey (Bayar), 

Refet Bey ve Recep Bey (Peker) gibi isimlerin olması da  bu konuya ve kuruma verilen önemi 

anlatmaktadır (Gök, 2005: 45).  

 

Arı’nın belirttiğine göre kurulan yeni Bakanlık, “ …1912 yılından bu yana 

yerleştirilmemiş olan göçmen ve sığınmacılarla, konar göçer aşiretlerin ve daha sonraki 

dönemlerde göçmen olacakların, yıkıma uğramış yöre halkının yerleştirilmesi, refahlarının 

sağlanması….ile görevliydi….” (Arı,  1995: 33-35). Arı, daha sonra Bakan olarak 

görevlendirilecek İzmir Milletvekili  Mustafa Necati’nin hem bu kurumun oluşumu, hem de  

mübadillerin yerleştirilerek “..üretici durumuna getirilmeleri..” için büyük çaba gösterdiğinden 

söz etmektedir (Arı, 1995: 94-95). Bu çerçevede, bu kurumun görevinin sadece mübadilleri 

yerleştirmek olmadığı, geçmişi de kapsayacak biçimde genişletildiği ve Osmanlı’daki iskan 

kurumuna benzer kapsamda olmasına gayret gösterildiği anlaşılmaktadır.  

 

Konuyu mübadillerle kısıtlayacak olursak,  bu kurum mübadillere göç sırasında  iaşe 

ve ibate işlemleri için yardımcı olacak, göçten sonra da onların “üretici kılınması amacıyla” 

yerleştirilmesini sağlayacaktı. Bu yasaya göre, gelen mübadiller, mübadele yoluyla 
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Yunanistan’a giden Rumların boşalan evlerine ve topraklarına yerleştirilecek, kendilerine  

üretim araç ve gereçleri verilecek, sermaye edinmeleri sağlanacak ve kredi olanakları 

geliştirilecekti.  

 

Burada, özellikle dikkat çekmek istediğimiz nokta, mübadele ile gelen göçmenlerin 

yerleştirilmesi sırasında, göç etmeden önceki varlıklarına ve  toplumsal konumlarına dikkat 

edilmesidir. Yıldırım’ın çalışmasından da, mübadillerin, köylü, kentli, eğitimli, eğitimsiz, nitelikli 

niteliksiz gibi ayrımlara tabi tutulduğu anlaşılmaktadır (Yıldırım, 2006: 240-244). Bütün bu 

çabalar, yeni oluşan bu kurumun Osmanlı dönemindeki yapıyı devam ettirdiğini 

göstermektedir. Osmanlı’da da, köylüler köye, kentliler kente yerleştiriliyor ve herkesin hayat 

kazanma tarzlarının aynen devam etmesine özen gösteriliyordu. Bilindiği üzere, Osmanlı 

toplumunda kent ve kır ayrımı, tıpkı diğer geleneksel toplumlarda olduğu gibi, tabakalaşma 

sistemi açısından önemliydi; göç ve yerleştirme politikaları da bu  iki toplumsal katmana farklı 

uygulanmaktaydı. Mübadele uygulaması sırasında da, bireylerin kişisel eğilim ve isteklerinden 

çok, bu ilkenin sürdürülmesine özen gösterildiği anlaşılmaktadır.  

 

3.3.3 GÖÇLER SONRASI YENI TOPLUMUN OLUŞUMU I: ÖNCE EV SAHIPLERI YERLEŞIYOR   
 

Genel olarak, Anadolu’daki nüfusun Müslümanlaşması, sadece siyasal etkileri olan  

“dinsel” homojenleşme değil, toplumun diğer alanlarını da ilgilendiren çok kapsamlı bir değişim 

anlamına gelmektedir.  Bu değişimin önemli eksenlerinden birincisi, kültürel alanda meydana 

gelen değişme, ikincisi ise, yine bununla ilişkili olarak toplumsal tabakalaşma sisteminin  etnik 

ve dinsel kompozisyonundaki değişimdir. Ancak, bütün bu değişimin “yapısal” değişim  

anlamına gelmediğini; Cumhuriyetin ilk yıllarında da “tarıma dayalı üretim yapısının” aynen 

devam ettiğini dikkate almamız gerekir.   

 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, savaş, içgöçler, dışgöçler, ölümler, nüfus kıtlığı gibi 

travmatik olayların, tarımsal üretimde çalışan nüfusu azalttığı ve tarımsal üretimi kesintiye 

uğrattığı bilinmektedir. Bu nedenle,  muhtemelen, bu dönemdeki yönetimler için öncelik,  

tarımda üretimin sürdürülmesi ve kentlerde gündelik yaşamın yeniden kurulmasıdır. Bu 

dönemin göç ve iskan politikalarındaki önceliğini, yerinden oynayan bütün taşların yerine 

oturması için önce ev sahiplerinin yerleşmelerinin sağlanması olduğunu tahmin etmek güç 

değildir.      
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Bu çerçevede, Cumhuriyetin ilk yıllarında kimin, nereye, nasıl yerleştirildiği, ya da 

yerleştiği  sadece göçmenlerle ve göç hukuku ile ilgili bir konu olmayıp, aynı zamanda 

toplumun tümünü ilgilendiren kültürel, siyasal ve ekonomik değişikliklerle de ilişkilidir.  

 

Anadolu nüfusunun Müslümanlaşmasının kentsel ve kırsal alanlarda farklı etkiler 

yaptığı tahmin edilebilir.  Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi,  kırsal alanda azalan 

nüfus, dış göçle gelen muhacirler ve mübadiller tarafından doldurulmuştur. Ancak, göçün, 

özellikle ticarileşmiş tarımın yaygınlaştığı bölgelerde yaşamış olan köylülerin tarımsal üretimle 

ilgili bilgi birikimlerini değersizleştirdiği bilinmektedir. Bu çerçevede, Yanya’da tütün üretimini 

iyi bilen bir köylünün, göçten sonra,  Ege’de narenciye üretiminden anlamayan “niteliksiz bir 

köylü”  konumuna düşmesi kaçınılmazdır. Aynı durum, Yunanistan’a göç edenler için de 

geçerlidir. Bu bağlamda, hangi etnik kökene sahip olursa olsun, mübadil köylülerin, göç 

nedeniyle “niteliksiz işgücü” konumuna düştüğü, bu durumun da tarımsal üretimde kayıplara 

neden olduğu açıktır. Savaş koşulları içinde gerçekleşen mübadelenin her iki toplumda ve göç 

edenlerin bireysel yaşamlarında etkileri uzun sürecek kayıplara neden olduğu ve bazı 

kayıpların telafi edilmesinin mümkün olmadığı açıktır (Milas, 2001; Clark, 2008).    

 

Diğer taraftan, mübadelenin kültürel etkisinin en çok kentlerde yaşandığını söylemek 

mümkündür. Bu çerçevede İstanbul’un, mübadele dışında kalması  ve taşrada yaşayan gayri-

Müslimlerin buraya göç etmesi gibi nedenlerle, kozmopolit olma özelliğini yakın dönemlere 

kadar  sürdürebilmiş nadir bir son  Osmanlı kenti olduğunu belirtmek gerekir.   Bu göçler 

sonrasında, İstanbul dışındaki kentlerdeki yaşam, sadece ekonomik ve toplumsal değil, aynı 

zamanda kültürel açıdan da değişmeye başlamıştır. Bu bağlamda, yitirilen kültürün  farklı etnik 

ve dinsel grupların   yan yana yaşadığı “kozmopolit  kentsel kültür” olduğu söylenebilir. Kentsel 

nüfusta müslümanlaşmanın yarattığı homojenleşmenin kültürel etkilerini daha yakından  

izlemek için  Osmanlı kentleri ve Cumhuriyet kentlerini betimleyen çalışmaların karşılaştırmalı 

olarak incelenmesinde yarar vardır16.  

 

                                                           
16 Bu anlamda, Mark Mazower’in Selanik kenti monografisi çok değerli bir kaynak 
olarak belirginleşmektedir. Diğer kentler için benzeri monografilerin yapılması bu 
değişimin boyutlarını ortaya koyabilecektir (Mazower: 2006).   
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Ne yazık ki, mübadillerin ve 1912’den önce ve sonra gelmiş olan bütün göçmenlerin, 

özellikle kent kökenli olanların, kentlere nasıl yerleştirildiği ve bu yerleştirmenin toplumsal, 

ekonomik ve siyasal sonuçlarının neler olduğu  konusunda  yeterince araştırma mevcut 

değildir.  Bu çerçevede, iskan kurumu ile ilgili  uygulamaların etkilerini anlamaya çalışan,  farklı 

bölgeleri ve kır-kent farkını da  dikkate alan  kapsamlı araştırmaların yapılmasında yarar  

vardır.   

 

Son dönemlerde mübadele, göç ve iskan uygulamalarının siyasal etkileri üzerinde 

yapılan çalışmalar daha çok, ulus-devletin inşası, Türk ulusal kimliğinin oluşumu, milliyetçilik 

gibi temalar etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmalardan, Anadolu’yu “Müslümanlaştırma” 

siyasetinin, süreç içinde “Türkleşme ve Türkleştirme” siyasetine dönüştüğü anlaşılmaktadır.  

 

Konuyu mübadele ile sınırlayacak olursak, mübadelenin de esas olarak anlaşmaya 

taraf olan  her iki devlet için, “etnik temizlik”; göçmenler için ise etkisi nesiller boyu sürecek bir 

travma anlamına geldiği açıktır. Göçmenlerin etnik ya da dinsel kimlikleriyle bağlarını 

güçlendiren mübadelenin ulus-devlet kurma sürecinde olan her iki ülkede “milliyetçiliği” 

güçlendirdiği  açıktır. Bu nedenle de, araştırmacılar, mübadeleyi de “Türkleştirme” ve 

milliyetçilikteki artış sürecinin önemli bir halkası olarak tanımlamaktadır (Aktar, 2001; Ülker, 

2003).  

 

Bütün bu göç süreçlerinin ve özellikle mübadelenin, bölge ülkelerinde Müslüman-

Hıristiyan karşıtlığını yaygınlaştırdığı gibi ulus-devlet oluşumunda etkili olan milliyetçiliğe 

katkıda bulunduğu açıktır. Oluşturulan bu yeni ideolojinin yarattığı  ortamın, farklı kültürlerin 

içiçe yaşadığı, birbirlerini sevmeseler de, farklılıklara tahammül edenlerin oluşturduğu 

kozmopolit ortamdan çok farklı olduğu açıktır. Millas’ın derlediği, Yunanistan’a giden birinci 

nesil mübadillerle yapılmış olan görüşmelerden de, Anadolu’daki yaşamın, gerilimlerle dolu 

olsa da,  kozmopolit oluşu  hakkında  bilgi edinmek mümkündür (Milas, 2001).    

 

Bugün artık, mübadelenin, gerek resmi tarih anlatılarında, gerekse siyasal 

platformlarda “başarılı” bir uygulama olarak kabul edilmesi yaygın olarak eleştirilmeye 

başlamıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, Yıldırım da, mübadelenin “başarılı” bir uygulama 

olarak  kabul edilmesini  milliyetçiliği besleyen bir olgu olarak  değerlendirmekte ve 

eleştirmektedir  (Yıldırım, 2006).  Aynı eğilimi  iki ülkede de gözlemleyen Clark da, “.. ancak 
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modern Türkiye ve Yunanistan tarihinin acı gerçeği şudur ki, bu muazzam ve acımasız toplum 

ve mühendislik projesi, onu uygulayan- ve besbelli ki onu uygulamak için danışıklı döğüşlere 

giren – devletler açısından her yönden başarılı addedilmektedir..” diyerek, bu durumu 

eleştirmektedir (Clark, 2008: 273).  

 

Mübadelenin milliyetçi ve diğer etnikçi akımları güçlendirdiği ve bu etkinin süreç içinde 

daha da arttığı anlaşılmaktadır. Nitekim Türkiye’den mübadele ile Yunanistan’a göç eden 

birinci nesil göçmenler hakkında araştırma yapmış olan Hirschon “… o yaşlı insanlar son 

Osmanlılardandı. Onlardan edindiğim deneyimi birkaç sözle özetlemek gerekirse, kozmopolit 

anlayış, farklılığa hürmet ve son olarak derin bir insanlık duygusu diye özetleyebilirim…” 

demektedir. Hirschon, mübadele sonucu gerçekleşen homojenleşmenin kozmopolit 

toplumlarda var olan “farklılığa değer verme” özelliğinin yitirilmesine neden olduğunu ve  bunun 

her iki toplum için çok önemli bir kayıp olduğunu belirtmektedir (Hirschon, 2005: 1-12.)   

Hirschon’un gözlemlerinden göç eden birinci nesilde, kayıp hissi olsa da,  herşeye rağman,   

“kozmopolit” değerlerin sürdüğünü anlıyoruz. Milliyetçilik, karşıtlık ve farklılığa hoşgörüsüzlük 

gibi olgular, belki de kozmopolit toplumda yaşama deneyimi olmayan daha sonraki  nesillerde 

daha da güçlenerek yaşam bulabilmektedir.  

 

Bu çerçevede değerlendirdiğimizde, birinci nesil göçmenlerin kozmopolit yaşam 

deneyimlerini sürdürdüklerini ve kültürel homojenleşmenin daha çok daha sonraki kuşakları 

etkilediğini söylemek mümkündür. Bu noktada, bu dönemdeki göçlerin pek de dikkate 

alınmayan bir başka önemli yönüne dikkati çekmek istiyoruz. Özbay, “evlatlıklar” konusunda 

yaptığı kapsamlı araştırmada, savaş ve çatışmalarda ailelerini kaybeden çok sayıda yetimin 

varlığına dikkati çekmekte ve bunların akibetinin ne olduğu konusunun izlerini sürmeye 

çalışmaktadır.   

 

Özbay, Osmanlı’da var olan devşirme geleneğinin bir devamı olarak savaşlarda 

ailelerini kaybeden kızların evlatlık olarak ailelerin yanına, erkeklerin ise askeri okula 

yerleştirilmelerinden söz etmektedir. Özbay’a göre “...Türk Müslüman kent kültürünün 

sürekliliği doğal nüfus artışının yanı sıra, kentlere yerleşen muhacirler, askeri okullarda yetişen 

yetimler ve evlerde orta sınıf değerler ile büyüyen evlatlıklarla sağlanmış gözükmektedir...” 

(Özbay, 2001: 8). Özbay’ın bu saptaması da dikkate alındığında kentsel alanlardaki kültürel 

değişimin etkilerinin birdenbire değil, süreç içinde gecikmeli olarak gerçekleştiğini söylemek 
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mümkündür. Bu çerçevede günümüzde tamamen homojenleşmiş ve sürekli olarak “yüzde 

99.9’u Müslüman” olduğu tekrarlanan “Türk ve Müslüman” bir ülkede yetişmiş olan ikinci nesil 

ve üçüncü nesil kuşaklarda iyice ortaya çıkan “yabancı korkusu” ve  “Hıristiyan karşıtlığı”nı bu 

sürecin bir devamı olarak kabul edebiliriz. Artık, her yerde karşımıza çıkan “sıradan” 

milliyetçiliğin kökenlerini bu değişime bağlamak da mümkün olabilir17.  

 

Diğer taraftan, bazı analistler ve araştırmacılar,  bu  nüfus değiş tokuşunun her iki  

toplumda yarattığı makro ölçekli ekonomik, siyasal ve toplumsal etkileri, daha çok 

“kazanç/kayıp” ekseninde  değerlendirmektedir. Ayhan Aktar da, mübadele ile ilgili yaptığı 

çalışmasında bu tür değerlendirmelere önemli yer vermektedir. Aktar’ın çalışmasından, 

Amerikalı diplomat Raymond Hare’nin 1930 yılında yazdığı raporda “.... durum muhasebesi 

yapmak gerekirse, Yunanistan’ın ekonomik açıdan karlı çıkarken, siyasal açıdan zarar ettiği 

ve Türkiye’nin ise siyasal açıdan kazançlı çıkmasına karşın, ekonomik açıdan kayıplar verdiği 

söylenebilir..”  saptamasını yaptığını öğreniyoruz (Aktar, 2001: 20). Aynı çerçevede, 

Türkiye’nin nüfus kıtlığının olduğu bir dönemde nüfus kaybetmesi de, genellikle “zarar” 

hanesine kaydedilmektedir18. Yine bu değerlendirmelerde, giden Rumların kent kökenli, buna 

karşılık gelen Türklerin köy kökenli olması nedeniyle Türkiye’nin nitelikli nüfusunu kaybettiğine 

işaret edilmektedir.  

 

Aynı şekilde, Renee Hirschon da, mübadelenin her iki ülkeye yaptığı etkileri, 

demografik, yerleşim düzeni, ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal açılardan karşılaştırmalı 

olarak incelemektedir. Hirschon’a göre mübadelenin etkileri, iki ülkenin farklı nitelik taşıması 

nedeniyle, “asimetrik” olmuştur (Hirschon, 2005a).  

 

Bu göç sürecine katılan insanların, ister kentli, ister köylü olsun, hepsinin toplumsal 

konumlarının sarsıntıya uğradığı açıktır. Tarımda çalışanların, farklı bir iklimde, farklı ürünlerin 

üretildiği ortamda elde etmiş oldukları hünerleri  göçten sonra yitirdiklerinden daha önce söz 

edilmişti. Aynı durumun kentliler için de geçerli olması söz konusudur.  Ne yazık ki, Türkiye’ye 

gelenlerin göçten önce ve göçten sonraki toplumsal konumlarını karşılaştıran bir araştırma 

                                                           
17 Bu kavram için Bknz. Billig: 1995.   
18 Bilindiği üzere mübadele ile gidenlerin sayısı 1.2 milyon, gelenlerin sayısı ise, 0.5 
milyondu. 
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yoktur19. Bu nedenle, göçten kazançlı çıkan göçmenlerin olup olmadığını bilmiyoruz. Aynı 

durum Yunanistan’a gidenler için de geçerli olmakla beraber, Yunanlı akademisyenlerin Rum 

mübadillerle ilgili yaptıkları  araştırmalardan onların da Yunanistan’da  çok önemli sorunlar 

yaşadıkları anlıyoruz (Hirschon, 2000). Diğer taraftan Keyder, İzmir’den Atina ve Trieste’ye 

giden Rum tacirlerin Avrupa firmalarıyla olan eski bağlantılarını kullanarak diğer Yunan 

ticarethaneleriyle rekabete girip onların yerlerini aldığından söz etmektedir (Keyder, 1979-80: 

244). Esas olarak, kent kökenli mübadillerin, köylülere göre daha avantajlı olmaları 

muhtemeldir. 

 

Göçle ilgili akademik yazın daha çok yerleşikleşmiş bir topluma sonradan katılan ve dar 

kapsamlı etkisi olan denetimli nüfus hareketleriyle ilgilidir. Mübadele ise, günümüzdeki göç 

hareketlerinden çok farklı olarak,  kitlesel zorunlu nüfus hareketidir  ve üstelik bu göçe katılan 

gruplar, her iki ülkede de siyasal yaşamı etkilemiş, milliyetçiliği güçlendirmiş ve ulusal kimliğin 

oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu nedenle mübadele, servetin el değiştirmesine,   toplumsal 

tabakalaşma sistemine yaptığı etkiler gibi konular açısından da incelenmeye değer, önemli bir 

göç hareketidir.     

 

Esas olarak, o dönemdeki yönetimin, mübadillerin sağ salim yerleştirilmesini ve 

kendilerine yeterli hale gelmesini amaçladığı açıktır. Ne var ki, mevcut araştırmalardan o 

dönemde yeni  kurulan bürokrasinin gelenlerin düzenli yerleştirilmesine elverişli bir yapıya ve 

otoriteye sahip olmadığını ve sonuçta da bunu beceremediğini anlıyoruz. Bu durumun 

nedenleri olarak;  “ülkede asayişin sağlanamaması”, “nüfusun savaşlar ve çatışmalar 

nedeniyle sürekli yer değiştirmesi” ve “Kürt aşiretlerinin isyanı” gibi gerekçeler öne 

sürülmektedir. Sonuçta, alınan kararlarla, uygulama ve gerçekleşme arasında tam bir 

uyumsuzluğun olduğu söylenebilir.   Bu nedenle, bu dönemle ilgili çalışmalarda, düzenli ve 

denetimli bir yerleştirmeden çok, işgal, yolsuzluk, suistimal ve plansızlıktan söz edilmektedir 

(Barkan, 1948-1949; Arı, 1995 ve 1999; Geray, 1970; Gök, 2005; Yıldırım, 2006).  

 

Bu döneme ait çalışmalardan, iskan kurumunun, tıpkı Osmanlı’da olduğu gibi, 

göçmenleri  tarımsal işler ve kentsel işler ayrımına tabi  tutarak yerleştirmeyi amaçladığı  

                                                           
19 Başka bir araştırmada  İstanbul Pendik’e yerleştirilen   Yanyalı mübadillerden  kentli 
olanlarının “memur”, köylülerinin ise “işçi”  olma süreciyle ilgili bilgi edinilmişti (Erder: 
1997: 65).    
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anlaşılmaktadır.  Ancak, bütün bu kurallara karşın, Arı, “..yerel yönetimlerin ve merkezi 

otoritenin tam olarak otoritesini kuramadığı bir iki aylık dönemde, ... Rum taşınmazlarının.... 

ilgisiz kişiler tarafından büyük ölçüde yağmalandığından....” söz etmektedir (Arı, 1999: 102). 

Arı’nın  makalesinden, köylerde  Rumlardan kalan toprakların dağıtımında önemli sorunların  

çıktığını anlıyoruz. Ancak, ne yazık ki, kentsel alanlarda ne olup bittiği hakkında fazla bilgi 

sahibi değiliz. Bu arada, Karakasidou’nun yaptığı araştırmadan da, Yunan Makedonya’sında 

Türkler tarafında terkedilen arazilerin dağıtımında benzer sorunların çıktığı ve oradaki yerel 

eşrafın da bu terk edilen  topraklara el koyduğu anlaşılmaktadır (Karakasidou, 1997: 164-173).   

 

Arı, bütün bu kargaşayı önlemek için toprakların devlet eliyle dağıtılması 

zorunluluğunun doğduğunu ve bir önceki bölümde sözü edilen 1923 tarihli  İskan Kanunu ve 

aynı yılda  kurulan Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti’nin de bunu öngördüğünü belirtmektedir 

(Arı, 1999: 106). Ancak yine Arı’ya göre, Rum arazilerini işgal edenlerin bu arazilerden 

çıkarılması  mümkün olamamıştır (Arı, 1999: 103). Aynı olguyu gözlemleyen Yıldırım’a göre, o 

günkü yönetim, “... göçmenleri ekonomik olarak kendilerine yeten bireylere dönüştürememiş  

ve temel olarak... bir sürü sorun onların yeni ülkeleriyle bütünleşmelerini engellemiştir....” 

(Yıldırım, 2006: 300).  

 

Tekeli de, bu dönemde Rumlara (ya da Ermenilere) ait gayrimenkullerin devlet eliyle 

dağıtılmasının siyasal sonuçlarını tartışmanın gerekli olduğundan söz etmektedir. Yine 

Tekeli’nin belirttiği gibi, mübadele ve sonrasında  yapılan dağıtım uygulamaları,  yeni siyasal 

rejime destek sağlanmasında ve yönetimin yeni yerel kadrolarının oluşmasında etkili olmuştur 

(Tekeli, 2002).   

 

Keyder de, bu dönemde gerçekleşen el değiştirmelerin güçlü mahalli eşrafın daha da 

güçlenmesine ve zenginleşmesine katkıda bulunduğunu ileri sürmektedir. Bu çerçevede, 

Keyder, bütün bu sürecin, özellikle ticarileşmiş tarımın en fazla gelişmiş olduğu, Trakya, 

Çukurova, Ege ve Trabzon gibi bazı bölgelerde boşalan Rum ve Ermeni  emlakı ve köylerine 

yerleşen ve zenginleşen yeni bir kapitalist sınıfın ortaya çıkmasına neden olduğunu 

belirtmektedir (Keyder, 1993: 25-32). Yine Keyder’in bir başka analizine göre, bu dönemde 

özellikle verimli toprakların sahipleri olan mübadillerden boşalan topraklara devletin el koyması 

ve sonuçta bu mülklerin politik elitin himayesine geçmesi, Osmanlı’daki liberalleşme trendlerini 
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tersine çevirmiş ve kapitalist mülkiyet anlayışının gelişmesini ertelemiştir (Keyder, 2005: 61-

63).  

 

Nitekim, Keyder, Türkiye’deki devlet ve sınıflar ilişkisini analiz ettiği kapsamlı 

çalışmasında Osmanlı’da burjuvazinin filizlenmeye başladığından ancak, savaşlar ve göçlerle 

bu burjuvazinin yitirildiğinden söz etmektedir. Keyder bu çalışmasının, “kayıp burjuvazi 

aranıyor”  başlığı ile tanımladığı bölümünde kısaca şu noktalara işaret etmektedir. Keyder’e 

göre bu dramatik göç dalgaları özellikle taşra şehirlerinde “...burjuvazinin yarattığı ve 

desteklediği bütün kültürel kazançları silip süpürmüştü. Doğmakta olan sivil toplum boğulmuş 

ve bir kez daha devletin katı hakimiyetinin her şeyin üstüne çıkması tehlikesi başgöstermişti...”  

(Keyder, 1989: 113). Keyder, bir başka makalesinde de, İzmir’de güç ve servet sahibi olan 

Rum tacirlerin mübadele sonucu göçüyle boşalan alana Türk tacirlerin, gecikmeli de olsa  

geçişinin ekonomik ve siyasal sonuçlarını tartışmaktadır (Keyder, 1979-80: 244).      

 

Keyder, Türkiye’ye göçle  gelen Müslümanlar arasında varolan çok önemli sayıdaki  

tüccarın, eski tüccar sınıfın yolaçtığı iktisadi kaybı hafiflettiğinden de söz etmektedir. Keyder’e 

göre, bu yeni tüccar grubu toprak sahipleriyle ittifak yapmış ve sonuçta bu sayede “milliyetçi” 

toplumsal hareket güçlü bir toplumsal taban da kazanmıştı (Keyder, 1989: 114-115).   

 

Bütün bu analizlerden de izleneceği üzere, bu dönemdeki uygulamalar, yerel ve ulusal 

iktidarların belirginleşmesi, yeniden kurulması, kentsel tabakalaşma sisteminin yeniden 

yapılanması ve genel olarak devlet-toplum ilişkilerinin yeniden oluşumu açısından çok 

önemlidir. Mübadiller arasında, İttihat ve Terakki Hareketi içinde etkili olduğu için avantajlı 

konumda olan ve yeniden yapılanan güç ilişkileri içinde yer almayı beceren ayrıcalıklı   

grupların ya da kişilerin olup olmadığını bilmiyoruz. Eğer varsa da, bunların  daha çok kentli 

mübadiller arasından çıkmış olmaları muhtemeldir. Mübadele ile gelen köylülerin ise  bu güç 

ilişkileri içinde  etkili bir yer alamadıklarını söyleyebiliriz. Ancak yine de bütün bu  argümanları 

tam anlamıyla irdelemek için, işgal, zorla elkoyma ve devlet eliyle dağıtma uygulamalarını;  

servetin farklı el değiştirme biçimlerini irdeleyen ve bütün bu uygulamaların  siyasal ve 

ekonomik sonuçlarını analiz eden  yeni araştırmalara gerek duyulduğu açıktır. 

 

Her şeye rağmen, mübadillerin, Türkiye’deki bütün  diğer zorunlu göç gruplarına göre 

oldukça avantajlı bir göçmen grubu olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle, mübadillerin, 
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uluslararası anlaşmaların gözetiminde olmaları, onların  göreli olarak güvenli bir ortamda göç 

etmelerini sağlamıştır. Mübadillerin bir başka önemli avantajı, “ulus-devletin” inşa döneminde 

göç eden ilk “Türk ve Müslüman” göçmen grubu olmaları ve kurucu kadrolarla köken ve kültürel 

anlamda yakınlıklarıdır. Her ne kadar kent kökenliler ile köy kökenliler için farklı uygulamalar 

olsa da, mübadillerin tümünün hem kurumsal, hem de toplumsal olarak benimsenmiş oldukları 

söylenebilir. Köylü mübadiller  de, göç ettikleri  dönemde, üretici nüfusun kıt olması ve buna 

karşılık yerleşebilecekleri verimli alanların bol olması nedeniyle  göreli olarak avantajlı kabul 

edilebilir. Nitekim, daha sonraki dönemlerde göç eden “muhacirler”  bu kadar avantaja sahip 

olamamışlardır.    

 

Sonuç olarak, öncelikle evsahiplerini yerleştirmeyi hedefleyen  iskan politikasının  

mübadilleri de “evsahibi” olarak kabul ettiği açıktır.      

 

3.3.4 GÖÇLER SONRASI YENI TOPLUMUN OLUŞUMU II:  DOĞU’NUN “ZORLA” YERLEŞTIRILMESI  
 

Yukarıda anlatılanlar, ulus-devletin kuruluşunun ilk yıllarında iskan kurumu aracılığıyla 

Batı Anadolu’daki yerleşme ve yerleştirme deneyimini betimlemektedir. Bu deneyimin 

Anadolu’nun diğer  bölgelerinde aynen yaşandığını  söylemek mümkün değildir.  Bu  dönemle 

ilgili diğer araştırmalar, Doğu’daki sürecin çok farklı  olduğunu ve iskan kurumunun da, 

Doğu’da Batı’dakinden çok farklı uygulamalara kaynaklık ettiğini göstermektedir. Bu dönemde, 

Anadolu’nun Doğu sınırının belirlenmesi, güvenliğin sağlanması, buradaki nüfusun yerleşmesi 

ve gündelik yaşamın yeniden kurulması Batı’dakinden çok daha çatışmalı,  zor ve uzun sürede   

gerçekleşmiştir.   

 

Bu bölgede yaşanan savaş ve çatışmaların Cumhuriyetin kuruluşunda kurgulanan 

ilkelerin oluşturulmasında ve  ulusal kimliğin içinin doldurulmasında  çok etkili olduğu 

anlaşılmaktadır.  Bir önceki bölümde belirtildiği üzere, Anadolu’da göçlerle gerçekleşen 

Müslümanlaşmaya rağmen dinin ikinci plana atılarak “laiklik”  ilkesinin öne çıkarılmasında ve 

Türklüğe vurgu yapan milliyetçiliğin oluşmasında Doğu’da yaşananların da etkili olduğu 

anlaşılmaktadır.  Nitekim, bu bölgede yaşananlar, önce “Ermeni Sorunu”nu, daha sonra da 

“Kürt Sorunu”nu oluşturmuş ve her ikisi de Cumhuriyet’in tabu konuları  arasına girmiş ve yakın 

zamanlara kadar pek de sorgulanamayan “resmi tarihin” oluşumuna kaynaklık etmiştir. Çok 
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yıpratıcı  çatışma, savaş ve göçlerin yaşandığı  bu bölgede, sükunetin günümüzde bile 

kurulamamış olması konunun önemini  arttırmaktadır. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi,  bu dönemde buralarda  olanları aktaran   araştırmalar, 

bize   tabuların ve yasakların imkan verdiği  ölçüde  bilgi verebilmektedir. Bu gibi “tabu” 

konuların tartışılmasını önleyen Türk resmi tarih yaklaşımı ancak, yakın dönemlerde 

sorgulanmaya başlamıştır. Bu nedenle, henüz çok az sayıda araştırma yapılabilmiştir.  

Elimizdeki diğer bilgi kaynağı olan ve  bu çatışmalardan mağdur  olanların oluşturduğu 

“alternatif”  literatür de aynı şekilde yanlı olma sakıncasıyla yüklüdür. Ancak bu literatürün 

varlığı bize tek bir doğrunun olmadığı konusunda uyarıda bulunmaktadır. Bu nedenle, burada, 

mevcut  literatürün imkan verdiği ölçüde, iskan kurumunu, göç ve yerleşme politikasındaki 

değişmeyi anlamaya çalışacağız. Daha önce de belirtildiği üzere, bu alandaki literatürün bir 

başka sakıncası, sadece bu konuya odaklaşmış olması ve  aynı dönemde Anadolu’nun diğer 

taraflarında  olanları ve diğer etnik grupların yaşadıklarını dikkate almamasıdır.  

 

Tarihçilerin çalışmalarından, Osmanlı döneminde bölgenin tarımsal  yapısı, kentleri ve 

bu alanda yaşayan etnik ve dinsel grupların  konumu hakkında bilgiye edinebilmekteyiz. Bu 

bölgenin etnik ve dinsel olarak kozmopolit bir yapıya sahip olduğu, ancak üretim yapısı 

açısından tarıma ve hayvancılığa dayalı olduğu; bazı alanlarda ticarileşmiş tarımın da 

yapıldığı;  kentlerde ise, geleneksel zanaat üretimiyle ticaretin yapıldığı bilinmektedir.  

 

Ermeni tehciri sonrasında, bu bölgedeki kırsal ve kentsel alanların yapısı ve buralardaki 

tabakalaşma sisteminde gerçekleşen  değişim hakkında  yeterli  bilgiye  sahip olduğumuz  

söylenemez. Bruinessen’in araştırmasından, bölgede devletle ilişkisi birbirinden farklı  

ağalarla, şeyhlerin, kentte yaşayan eşrafın,  yanı sıra, farklı ilişkiler içinde olan aşiretli ya da 

aşiretsiz köylülerin, hayvancılıkla ilgilenen göçerlerin yaşadığı bilinmektedir (Bruinessen, 2003: 

280-283). Nitekim, Jorgerden’in bu bölgede, yakın dönemde yaptığı mikro tarih çalışmasında 

da“...bölgede yaşayan kentli ileri gelenler grubuyla, köylü-göçebe ileri gelenler grubunun ...” 

bölgede yaşamış olan Ermenilerle ilişkiler açısından farklı deneyimleri  olduğundan söz 

edilmektedir (Jorgenden, 2008: 315).  

 

Ermenilerin bu bölgeden tehcir edilmesiyle başlayan süreç içinde, burada gerçekleşen 

en önemli değişme, Kürtlerin bölgede yaşayan en önemli etnik grubu oluşturmaya 
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başlamasıdır. Osmanlı döneminde bu bölgede yaşayan Kürtlerin aşiret sistemi içinde 

yaşadıkları bilinmektedir. Aşiret  sisteminin köylü-bey arasındaki  karşılıklı bağımlılığın  çok 

güçlü olduğu;  beyin köylüler üzerindeki gücünün neredeyse mutlak olduğu bir cemaat ilişkisi 

olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan, Kürtlerin  aşiret sistemi içinde birbirinden farklı dil, inanç 

ve kültür gruplarından oluştuğu ve onların da Osmanlı’nın kuruluşundan bu yana, gerek 

birbiriyle ve gerekse devletle ilişkileri açısından birbirinden çok farklı deneyimlere sahip 

oldukları da  bilinmektedir.  

 

İdari açıdan bakıldığında, bu bölgede yaşayan Kürtlerin Osmanlı döneminde yarı özerk 

statüye sahip olduğu, (Heper, 2008: 72) ve bölgede yerleşik Kürt aşiretlerinin Osmanlı’nın son 

dönemlerinde başlayan ve ulus-devlet olma sürecinde hızlanan merkezileşmeden rahatsız 

oldukları da bilinmektedir (Heper, 2008: 231). Bir anlamda, Cumhuriyet dönemi uygulamaları, 

Osmanlı döneminde başlamış olan merkezileşme, bürokratikleşme sürecinin bir devamı 

olarak, Doğu’daki Kürt beylerinin güç kaybetme kaygısını gündeme getirmiştir.  Nitekim bu 

dönemde sıkça rastlanan isyanlarda bunun da etkisinin olduğu söylenmektedir.     

 

Esas olarak, Batı’dakinden farklı olarak bu bölgede Hıristiyan nüfusun azalması ve 

dinsel homojenleşmenin bölgede, farklı etnik kökene ve  mezhebe sahip gruplar arasındaki 

gerilimi azalttığını söyleyemeyiz.  

 

Diğer taraftan yeni yönetimin, bu bölgede de, Cumhuriyetin ilanı ile başlayan süreç 

içinde yine iskan kurumunun  aracılığıyla “düzenin” tesis etmeye  çalıştığı anlaşılmaktadır. 

Ancak, buradaki direniş ve karşı koyuşlar, iskan kurumunun buradaki  işleyişini tamamen 

değiştirmiştir.  Sonuçta,  Batı ve Doğu’da yaşanan iki farklı deneyim süreci  1934 yılında 

çıkarılacak olan İskan Kanunu’nun oluşumuna ve tam anlamıyla kurumsallaşmasına yol 

açmıştır. Bu nedenle, bu bölgedeki göç ve yerleştirme politikalarını 1934 öncesi ve sonrası 

diye ikiye ayırarak ele almakta yarar vardır.     

 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde (1924-1934 döneminde), bu bölgede resmi kayıtlara 

göre, yirmi ayaklanmanın olduğu ve bu isyanların sert çatışmalar ve sürgünlerle bastırılmaya 

çalışıldığı  bilinmektedir (Babuş, 2006: 110-111; Gök, 2005: 112-115).   
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Bu ayaklanmalar içinde, 1925 yılındaki  Şeyh Sait ayaklanmasının, Cumhuriyetin 

kuruluş dönemine  rastlaması ve büyük  çatışmalara neden olması nedeniyle  özel bir yeri 

vardır.  Bu bölgedeki isyanları ve “Kürt sorununu” inceleyen kaynaklar, Şeyh Sait 

ayaklanmasını çok çeşitli nedenlere bağlamaktadır. Bu nedenler arasında “Halifeliğin 

kaldırılmasına  dinci muhafazakar karşı çıkış”; “Kürtlüğün resmi olarak süreçten dışlanmasına 

tepki”; “Kürtlerin ayrı devlet kurma isteği”; “feodal toprak ağalarının  ve aşiret reislerinin 

ayrıcalıklarını kaybedecekleri korkusu” ve bütün bu eğilimleri bilerek bölgede etkili olmaya 

çalışan “İngilizlerin rahatsız olan  Kürt gruplara yaptığı destek” en sık rastlanan yorumlardır 

(Babuş, 2006: 96-100; Kirişçi ve Winrow, 1997: 110; Heper, 2008: 244; Jongerden, 2007: 424; 

Bruinessen, 2003: 387-444  v.d.).  

 

Bu bağlamda, Şeyh Sait İsyanı’nı ele alan resmi tarih yazımının “dinci gerici hareket”, 

alternatif Kürt yazımının ise “Kürt özgürlük mücadelesi”  vurgusunu öne çıkardığını tahmin 

etmek güç değildir. Kirişçi ve Winrow ise, neredeyse bütün bu nedenleri bir araya getirerek 

daha kapsayıcı  bir yorum yapmaktadır. Onlar bu ayaklanmayı; “Ankara’dakilerin dayatmaya 

çalıştığı merkezileşmeye direnen Kürt aşiretlerini birleştirmede hassas bir rol oynayan 

karizmatik bir dini liderin önderliğinde bir ayaklanma” olarak değerlendirmekte ve o dönemde 

Kürtler arasında yaygın bir ulusal bilincin olmadığını belirtmektedirler (Kirişçi ve Winrow, 1997: 

110-11).  Bruinessen ise, bu ayaklanmanın, şeyh ve ağaların devlet ile etkileşiminde ve etkileri 

günümüze kadar devam eden Kürt milliyetçiliğinin tarihinde dönüm noktası olduğunu ifade 

etmektedir  (Bruinessen, 2003: 388).  

 

Kürtlerin, Ermeni tehcirinden sonra bölgede, farklı dil, din ve kültürel kökene sahip olan 

aşiretlerden oluşsa da, en önemli etnik grup haline geldikleri ve bölgede oluşan ekonomik ve 

siyasal boşluğu doldurmada etkili oldukları açıktır. Ancak, bu bölgede güç ilişkilerinin çok 

karmaşık ve çatışmalı olduğu da açıktır. Bu çerçevede, bu dönemde, Rusların çekilmesinden 

sonra Ermenilerden boşalan alanlara kimlerin nasıl yerleştikleri ya da yerleştirildikleri ve bu 

bölgedeki servetin el değiştirmesinden hangi grupların, nasıl yararlandığı konusunda da 

elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ne yazık ki, bu konu, hem resmi tarih yazımında hem 

de alternatif Kürt tarih yazımında, neredeyse ortak bir  kabulle, “hassas” ve “tabu” konu olmaya 

devam etmektedir.  
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Diğer taraftan, mevcut araştırmalardan, Cumhuriyetin ilk döneminde,  inşa edilmeye 

çalışılan bürokrasinin bu bölgede denetim kuramadığı ve kendini kabul ettirmekte çok 

zorlandığı anlaşılmaktadır. Devletin burada  düzeni yeniden tesis etmek için, bazı Kürt 

gruplarla uzlaşıp, bazı Kürt gruplarla ise çatışmaya girmek durumunda kaldığı anlaşılmaktadır.  

 

Bu çerçevede, bu dönemde, bu bölgede iskan kurumunun işleyişinin, Batı’dakinden 

farklı olarak, Osmanlı’daki savaş dönemi uygulamalarına benzediğini söyleyebiliriz. Burada 

Cumhuriyet yöneticilerinin, Osmanlı’da olduğu gibi “sürgün”,  “zorla yerleştirme”, “devlete bağlı 

gruplarla karıştırma”, “isyancı beylerin gücünü azaltmak için köylülerinden ayırma” ya da 

“köylülere toprak vererek beylerin denetiminin dışına çıkarma” gibi bütün yöntemleri  

denedikleri anlaşılmaktadır. Bölgede bugüne kadar devam eden gerilimli ortamdan bu 

yöntemlerin çok da başarılı olduğu söylenemez. Bu yöntemlerden hangisinin başarılı olduğunu 

söylemek için daha fazla araştırmaya gerek olsa da, süren çatışmalardan, çoğunun  başarısız 

olduğu söylenebilir.    

 

Ankara’daki merkezi hükümetin, 1925-27 yılları arasında, bu bölgeyi doğrudan 

ilgilendiren bazı önemli kararlar aldığı anlaşılmaktadır. Bu kararlardan ilki, 1925 yılında Şeyh 

Sait isyanı sonrasında çıkarılan 134 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla  gerçekleştirilen 

sürgündür. Bu kanunla, bölgede direnen, isyancı  aşiret mensupları zorunlu göçe tabi 

tutulmuştur.   Ancak bu göç kararının istenen sonucu vermediği, isyancı liderlerin bölgede 

kaldığı, buna karşılık  olaylara karışmayanların bu karara uyarak bölgeden uzaklaştıkları  

anlaşılmaktadır. Sonuçta,  Gök’ün de belirttiği üzere, karardan birkaç ay sonra, “..gittikleri 

yerde olumsuzlukları görülmeyenlerin…” geri dönmesine izin verildiği anlaşılmaktadır (Gök, 

2005: 65-67). Buradan da izlendiği üzere, bu dönemde de alınan kararlarla, uygulama 

arasında önemli farklılıklar vardır. 

 

Yine aynı şekilde, bölgede isyanların devam etmesi  nedeniyle, isyan çıkaran Kürtlerin 

Batı’ya gönderilmesini öngören 1927 tarihli  ve 1097 sayılı “Bazı Eşhasın Şark Menakıbından 

Garp Vilayetlerine Nakillerine Dair Kanun” çıkarılmıştır. Bu kararla ilgili olarak  Babuş’un ve 

Gök’ün çalışmalarında  ayrıntılı bilgi verilmektedir  (Babuş, 2006:  135-170; Gök, 2005: 66-69). 

Yine aynı çalışmalara göre, bu yasa da tıpkı Şeyh Sait isyanı sonrasındaki sürgün yasasında 

olduğu gibi istenen amaca ulaşamamış, isyancı olmayanlar Batı’ya sürgüne gitmiş ancak, 
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isyancılar bölgede kalmaya devam etmiştir. Sonuçta, kısa bir süre sonra, isyancı 

olmayanlarının geri dönmelerine izin verilmiştir.   

 

Alınan bu sürgün kararlarının, sadece ağa, şeyh ya da bey diye tanımlanan ve köylüler 

üzerinde mutlak gücü olan gruplara mı, yoksa onlara tabi olan köylüleri de kapsayacak bir 

biçimde mi uygulandığı, bu araştırmalardan anlaşılmamaktadır. Ancak, sonuç olarak bu 

bilgilerden Cumhuriyet yönetiminin bu sürgün kararlarını istenen “etkinlikte” uygulayamadığını, 

istedikleri sonuca ulaşamadığını, aksine direnişçi grupların radikalleşmesine neden olduğu 

anlaşılmaktadır.   

 

Cumhuriyet yönetiminin uygulamak istediği bir başka politika da, bu alanlara “devlete 

bağlı grupları yerleştirmek” olmuştur. Böylece yönetim, bölgeye daha önce göç etmiş olan 

mübadil, mülteci ve sığınmacıların yerleşmesini  sağlayacak ve bölgede  Kürt nüfusun en 

büyük etnik  grup olmasını engelleyecekti. Nitekim, İsmet İnönü’nün bu bölgeyi ziyaret 

etmesinden sonra hazırladığı raporda da, bu bölgeye, Karadeniz bölgesinden gelenler başta 

olmak üzere, Kafkas, Balkan göçmenleri ve mübadillerin yerleştirilmesinin istendiği 

anlaşılmaktadır (Öztürk, 2008). Aynı şekilde, Gök’ün çalışmasından da, bölgedeki savaşlardan 

sonra,  Ermeniler,   Rumlar gibi diğer göçedenlerden  boşalan tarım arazilerine özellikle, 

muhacir, mübadil ve mülteciler gibi devlete bağlı unsurların yerleştirilmesinin politik olarak 

istendiği ancak başarılamadığı anlaşılmaktadır (Gök, 2005: 236-262).   

 

Babuş da, bu dönemde, bölgeden göçle gidenlerin (muhtemelen Ermeniler ve diğer  

göç edenler ya da sürgün edilenler kast ediliyor20) yerlerine muhacir, mülteci ve göçerlerin 

yerleştirilmesine çalışıldığını aktarmaktadır. Babuş’a göre, 1924 tarihli ve 441 sayılı 

“..mübadeleye tabi olmayan kişilerin hükümet yetkisinde bulunan sahipsiz toprakların savaş 

mağdurlarına, kayıpları ölçüsünde”  dağıtılmasını öngören yasa  ve 1926 tarihli 781 sayılı 

yasayla, “bölge güvenliğinin sağlanması ve korunması yanında nüfusu kaynaştırmak amacıyla 

zorunlu iskana tabi tutulan nüfusun feodal unsurlar yerine devlete bağlanmaları da 

amaçlanmıştı” (Babuş, 2006: 145-147).  

 

                                                           
20 Yazarın notu.  



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 119 

Bu çerçevede, 1926 yılında çıkarılan 885 sayılı İskan Kanunu, 1923 tarihli, neredeyse 

sadece mübadilleri dikkate alan İskan Yasasından farklı olarak, Doğu’da uygulanmak istenen 

“göç ve yerleştirme” kurallarını da belirleyen iskan uygulamalarını da kapsayan yeni bir 

düzenleme olarak kabul edilebilir. 1934 tarihinde çıkan 2510  sayılı İskan Yasasının hazırlığı 

olarak da kabul edilebilecek bu yasayla, hem muhacir, mülteci ya da mübadillerin boşalan 

tarım arazilerine yerleşmeleri ve üretken olmaları sağlanacak hem de, Doğu’nun tek etnik 

gruba dayanan yapısı önlenerek  nüfus etnik olarak karıştırılacaktı.   

 

Etnik nüfusun karıştırılması politikasının Osmanlı’dan bu yana uygulanan bir iskan 

politikası olduğu bilinmektedir. Osmanlı’da, farklı dinsel grupları karıştırmak için kullanılan bu 

politika, Cumhuriyet döneminde farklı mezhep ve etnik kökene sahip olan gruplara 

uygulanmaya başlamıştır. Bu politika, bazı araştırmacılar tarafından da ifade edildiği gibi  

zorunlu asimilasyon politikası  olarak kabul edilebilir.  

 

Cumhuriyet hükümetinin bu politikayı uygulamak istediği açık olmakla birlikte, bu 

kararların etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı konusu tartışmalıdır.  Ancak, daha önceki 

bölümde de belirtildiği üzere, mübadillerin Ege bölgesine yerleştirilmesinde bile sorunların 

olduğu bir dönemde bu uygulamanın bu bölgede tam anlamıyla gerçekleştiğini söylemek 

mümkün değildir. Nitekim, gerek o döneme ait raporlardan, gerekse yapılan arşiv 

çalışmalarından  bu politikanın da uygulanamadığı anlaşılmaktadır (Gök, 2005: 278).  

 

İsmet İnönü’nün bu bölgeyi gezdikten sonra kaleme aldığı raporda da bu politikanın 

uygulanamamasından duyduğu üzüntü ifade edilmektedir. İnönü’nün Kürt raporunda bu 

konuda çok sayıda “yakınması” olduğunu izlemek mümkündür. Örneğin İnönü’nün bu raporda 

Trabzon Sürmene’den gelenlerin Tatvan’a, muhacirlerin ise Iğdır’a yerleştirilememiş 

olmasından yakındığı izlenmektedir (Öztürk, 2008: 32, 41). Yine aynı şekilde, Van bölgesine 

1935 yazında yaptığı geziyle ilgili olarak, İnönü “.... vaktiyle müreffeh Ermeni köyleri tarafından 

işgal olunan yerleri görmekti. Bu havali boştur. Tedricen Kürtlerle dolmaktadır. Bu kadar boş 

yerlerde İran’dan, Çıldır’dan ve Erivan’dan gelen  pek az muhacirin hala şikayetçi ve 

yerleşmemiş bulunduklarını görmek, insanı meyus eden bir şeydir....” demektedir (Öztürk, 

2008: 34). Jongerden’in sözlü tarih çalışmalarında da bu bölgedeki köylerin el değiştirme  ve 

aynı şekilde bazı muhacir grupların yerleştirilme öyküleri hakkında bilgiler mevcuttur 

(Jongerden, 2008: 331, 377).  
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Cumhuriyet yönetiminin uygulamak istediği bir başka politikanın ise göçer Kürt 

gruplarının iskanını sağlamak olduğu bilinmektedir. Bu politikanın uygulanıp uygulanamadığı, 

uygulandıysa, kimlere, nasıl uygulandığı konusunda da fazla bilgi mevcut değildir. Ancak, 

araştırmalardan, göçer Kürt gruplarının yerleştirilmesi sırasında köylülerin beylerden ayrı 

olarak yerleştirilmek istenmesi nedeniyle de  sorunların çıktığı, aşiret sistemindeki hiyerarşiyi 

ve güç ilişkisini bozacak uygulamaların  tepki gördüğü  anlaşılmaktadır.  

 

Nitekim, gerek Gök, gerekse Babuş’un, çalışmalarından da, köylüleri toprak üzerine 

hak sahibi yapacak uygulamalara beylerin açıkça karşı çıktıkları anlaşılmaktadır. Diğer 

taraftan, yönetim yanlısı aşiretlerin köylü-bey ilişkisini sürdürme açısından daha şanslı 

oldukları da anlaşılmaktadır. Nitekim, Gök araştırmasında, “... bölgede merkezi  otoriteye 

başeğenlerin feodal yapı içinde varlıklarını sürdürebildiklerinden...” söz etmektedir (Gök, 2005: 

381). Anlaşılıyor ki,  devlet ve bu bölge egemenleri  arasındaki uzlaşma, feodal ilişkilerin 

sürmesi ve geleneksel erk sahibi grupların toprak üzerinde yeni haklar kazanmalarıyla 

mümkün olabilmiştir.  

 

Bu bağlamda, bu bölgedeki güçler dengesinin nasıl değiştiği ve yerleşik ya da göçer  

yerel aşiret liderlerinin nasıl hareket ettiği hakkında fazla bilgi sahibi değiliz. Bu çerçevede, 

merkezi hükümetin  Kürt gruplar arasında ayrımcı davrandığı,  yönetim yanlısı ve isyanlara 

katılmayan grupları izlediği ve desteklediği açıktır. Nitekim  İsmet İnönü’nün 1935 tarihli Kürt 

raporunda da “hükümet yanlısı Kürtlerden” sıkça söz edilmektedir (örnek olarak, Öztürk: 2008: 

38).   

 

Başta da belirtildiği üzere, Cumhuriyet yönetiminin göç ve yerleştirme politikasının en 

önemli  amacının, bölgenin Ankara’yla eklemlenmesinin sağlanması olduğu açıktır. Bu 

nedenle,   güvenliğin tesis edilmesi ve yerleşik olmayan Kürt aşiretlerinin yerleştirilmesinin 

öncelikle istendiği anlaşılmaktadır. Ankara ile sorunları olmayan bazı Kürt grupların bu bölgede 

yeniden kurulan güç ilişkileri açısından  avantajlı oldukları anlaşılmaktadır.  Bölgede yaşayan 

aşiretli ve aşiretsiz köylülerin, hayvancılıkla geçinen köylülerin, köyde ya da kentte yaşayan 

ağaların ya da diğer Kürt eşrafının bütün bu   çatışma ve uzlaşmalardan  nasıl etkilendiklerini  

araştırmak ilgi çekici bir konu olabilir. Bunu anlamak için, bölgedeki aşiretlerin gücünü ve kendi 

aralarındaki  güç savaşlarını daha yakından tanımak  gerekir.    
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Bu bölgedeki çatışma ve siyasal denge arayışlarının oluşturduğu puslu ortamda,  

bölgede gerçekleşen iskan ve yerleştirme politikasının hangi Kürt gruplarını nasıl değiştirdiği, 

bölgedeki güç dengelerini nasıl değştirdiği, tarımsal yapıyı, toprak mülkiyetini, tarımsal 

üretimdeki emek bileşimini, köylü- bey ilişkilerini nasıl değiştirdiği  gibi yapısal konular fazla 

tartışılmamaktadır. Dolayısıyla bu bölgede uygulanan iskan ve yerleştirme politikasının hangi 

Kürt gruplarını güçlendirdiği, güç dengelerini nasıl değiştirdiği, toprak mülkiyetinin hangi 

gruplar lehine el değiştirdiği, üretimin yapısı gibi birçok konu araştırılmayı beklemektedir.  

 

Bu dönemle ilgili karar ve raporlardan da anlaşıldığı üzere Cumhuriyet yönetimi 

bölgede yaşayan nüfusun sistemle eklemlenmesini hedeflemiş, ancak bunda tam anlamıyla 

başarılı olamamıştır. Nitekim, 1936 yıllarında bölgede umumi müfettişlik yapan Abidin 

Özmen’in raporunda da “asimilasyonun” gerekliliğinden söz edilmekte ve bunun nasıl 

yapılması gerektiğine dair öneriler geliştirilmektedir (Öztürk, 2008: 118-121). Bugüne kadar 

taşınan tartışma ve çatışmalardan, o dönemdeki yönetimin hedeflerinden biri olan  

asimilasyonun   gerçekleşmediği açıktır.  

 

Son dönemlerde Kürt sorunu ile ilgili olan ve İskan Kanunu’nu da dikkate alan 

çalışmalar daha çok, ulus-devlet olma süreci,  Kürtlerin yaşadığı eklemlenme sorunun siyasal 

ve tarihsel kökenleri, etnik ve kültürel kimlik ve uygulanan yerleştirme ve göç politikalarının 

“assimilasyonist” olup olmadıkları gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır. Bu politikalara 

gösterilen direncin sonucunda son dönemlerde Kürt sorunu, özellikle Kürt dilinin kullanılması, 

yaşatılması ve geliştirilmesi gibi “kültürel haklar” bağlamında tartışılmaya başlamıştır.   

 

 

3.4 CUMHURIYETIN KURALLARI KESINLEŞIYOR  

 

3.4.1 YÖNETMEK İÇIN “BENZEŞTIRMEK”: 1934 İSKAN KANUNU VE SONRASI   
 

1930’lı yıllarda alınan bütün kararların Türkiye’deki devlet-toplum ilişkilerinin kurallarını 

belirleyen çok önemli kararlar olduğu açıktır. Bu kararlarda, Cumhuriyetin kuruluşundan 

sonraki ilk on yılda yaşananların, Kurtuluş Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan yeni güç 
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ilişkilerinin ve dünya konjonktürünün önemli yer tuttuğu açıktır. Türkiye’nin hem demokrasi,  

hem de kapitalistleşme tarihi açısından çok önemli olan bu dönem, yakın dönem tarihçileri,  

siyaset bilimcileri, iktisat tarihçileri, sosyologlar ve hatta siyaset yapıcıları tarafından yoğun bir 

şekilde tartışılmaktadır. Bu dönemde tesis edilmiş olan bazı kurumların hala yaşıyor olması, 

alınmış olan bazı kararların etkisinin sürmesine neden olmakta, konuyu güncel tutmakta ve 

önemini arttırmaktadır.  

 

Bu dönemin siyasal konjonktür açısından en önemli özelliği, Türkçülük ve milliyetçiliğin 

ideolojik olarak yükselmesi ve Tek Parti Yönetiminin yeni kurulan ulus-devlet projesini 

Osmanlı’dan ayıran bir kökene kavuşturmak amacıyla, Müslümanlıktan çok, Türklüğe, Türk 

etnisitesine ve Türk diline vurgu yapan politikalar uygulamaya özen göstermesidir.   

 

1930’lı yıllara gelene kadar, Cumhuriyet yönetimi için hayati öneme sahip olan konunun 

düzenin tesisi olduğu açıktır. Bu amaçla yapılan uygulamaların bir ayağı yeni bürokratik 

sistemin işlemesi, bir ayağı ise tarımsal üretimin yeniden sürdürülmesi olmuştur. Bu dönemde 

nüfus artışının düşük olduğu, göçler ve savaşlar nedeniyle köylü nüfusun azaldığı ve 

dolayısıyla tarımsal üretimin azaldığı da bilinmektedir (Shorter, 1985; 2000). Bu bağlamda 

iskan kurumu her iki hedefin gerçekleştirilmesi için de kullanılmıştır. Bir başka deyişle, 

terkedilmiş ya da tahribolmuş köylere muhacir, mübadil ya da göçerlerin yeniden yerleştirilmesi 

önemliydi.   

 

Araştırmacılar, kuruluş yıllarında  bütün bunların yapılamadığını, düzenin tesis 

edilemediğini, özellikle Doğu’da güvenliğin sağlanamadığını ve isyanların devam ettiğini 

belirtmektedir. Araştırmacılar 1934 tarih ve 2510 sayılı İskan Kanunu’nun bu konjonktürde 

çıkarıldığına işaret etmektedir. Örneğin  Babuş, bu yasanın bölgede “..güvenliğin sağlanması 

için alınan askeri önlemlerin yanı sıra, halkın sosyal sorunlarıyla ilgili geniş bir iskan 

uygulamasının da gerekli olması…” nedeniyle hazırlandığını belirtmektedir (Babuş, 2006: 

175). Babuş bu yasanın çıkarılması sırasındaki tartışmaları inceleyerek o dönemde bu yasanın 

sorunlara “sosyal çözüm” olarak önerildiğini iddia etmektedir.    

 

Babuş’un çalışmasında  meclise sunulan Hükümet  layihası  özetlenmekte ve buna 

göre    yasanın  “Osmanlı” iskan politikasına  tepki olduğu belirtilmektedir. Layihada,  Osmanlı 

iskan  uygulaması, “..  (buraya) gelen Türk ırkından olan  muhacirlerin bile .. yerli Türklerle 
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kaynaşmamasına ..…(neden olması)” ve “...aşiretlere  tüzel kişilik sağlayarak, birbirleriyle 

düşmanlıklarının sürüp gitmesine izin vermesi..” gibi gerekçelerle eleştirilmektedir (Babuş, 

2006: 177-178).  Hükümet layihasına göre bu yasa, “..Türk nüfusunu nicelik ve nitelik olarak 

güçlendirecek… bu amaçla .. ülkenin çeşitli iklim ve coğrafi koşullarına göre nüfusu 

düzenleyecek…. Milli kültürümüze özümsenmesi istenen nüfus kitleleriyle, yetki gücüne sahip 

olan nüfus unsurlarının yerleşim düzenini sağlayacak… merkezde ve taşrada güçlü bir 

örgütlenmeyi…”  sağlayacaktır (Babuş, 2006: 178-180).  

 

Nitekim bu yasanın ilk maddesinde; “Türkiye’de Türk kültürüne bağlılık dolayısiyle 

nüfus oturuş ve yayılışının, bu kanuna uygun olarak, İcra Vekillerince yapılacak bir programa 

göre, düzeltilmesi Dahiliye vekilliğine verilmiştir”21 denilmektedir. Bu tartışmalarda açıkça ifade 

edilmese bile toplumsal sorunların çözümü için asimilasyon politikasının benimsendiği 

anlaşılmaktadır.  

 

Yasanın bu maddesinden de  anlaşılacağı üzere, bu yasayla “Türk kültürüne bağlılık”  

için nüfusun yeniden dağıtılması temel amaç olarak belirtilmiştir.22  Her ne kadar, hazırlık 

aşamasında Osmanlı dönemi eleştirilmiş olsa da,  bu yasanın uygulama araçlarının aynı 

araçlar olduğu açıktır. O dönemde de, tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi, topraktaki hakların 

esas olarak “devlete ait olduğu” ve köylülerin de, vatandaş olmaktan çok,  “reaya” ya da  üretici 

emek olarak kabul edildiği söylenebilir. Osmanlı’da, güvenlik aracı olarak kullanılan,  zorunlu 

göçler,  farklı “millet”leri karıştırarak kozmopolitleşmeye neden olmuşken,  bu dönemde zorunlu 

göçler, Anadolu’da yaşayanları  karıştırarak “kaynaştırma” aracı olarak kullanılmak istenmiştir. 

Bir diğer değişle, Osmanlı’dan bu yana yaşayan iskan kurumu, yeni dönemde daha da 

güçlenerek bürokratikleşmiş ve ulus-devletin kurulmasının zorba bir aracı haline 

dönüştürülmüştür.  

                                                           
21 İskan Kanunu 2510 Resmi Gazete ile neşir ve ilan : 21/VI/1934- Sayı:2733 Birinci Madde. Ayrıca 

Bknz. EK: 2.  

22 Bu madde, 1947 yılında;, “Muhacir ve mültecilerle göçebelerin ve gezginci Çingenelerin yurt içinde 

yerleştirilmeleri; Türk kültürüne bağlılık ve nüfus oturuş ve yayılışının düzeltilmesi amaciyle…” olarak 

değiştirilmiştir. (Bknz. EK: 3)  

2006 yılındaki 5543 sayılı yasanın ilk maddesi  ise;, “ Bu kanunun amacı; göçmenlerin, göçebelerin, 

yerleri kamulaştırılanların ile milli güvenlik nedeniyle yapılacak iskan çalışmaların, köylerde fiziksel 

yerleşimin düzenlenmesi…” biçimine dönüşmüştür. (Bknz. EK: 4)  
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1934 tarihli iskan yasasının kapsamının genişliğini aktarabilmek amacıyla, önemli 

gördüğümüz diğer  maddelerine, aşağıda  kısaca değineceğiz:  

 

Bu yasanın daha sonra çok önemli tartışmalara kaynaklık etmiş olan ikinci maddesi, bu 

uygulamanın nasıl yapılacağını tarif eden ve Türkiye’yi iskan  açısından bölgelere ayıran çok  

tartışmalı   bir maddesidir. Bu maddeye göre Türkiye, “Türk nüfusun tekasüfü istenen yerler; 

Türk kültürüne temsili istenen yerler;  ve sıhhat, iktisat, kültür, siyaset, askerlik ve inzibat 

sebepleriyle boşaltılması istenilen ve iskan ve ikamete yasak edilen yerler” olarak üçe 

ayrılmıştır. O dönemdeki Tek Parti yönetiminin  otoriter yaklaşımını da yansıtan bu madde 

ancak  1947 yılında lağvedilebilmiştir.     

 

Bu yasanın burada ele alacağımız üçüncü maddesi ise, geleneksel Türk dış göç  

politikasının  temelini atan ve halen uygulanan yaklaşımı yansıtan  bir başka önemli  

maddesidir.  Bu maddeye göre   “dış göçle”  Türkiye’ye gelme ve buraya yerleşme hakkına,  

sadece  “Türk soyundan olan ve Türk kültüründen olanlar”  sahiptir.  Halen uygulanan bu 

maddede ifadesini bulan ırkçı ve etnikçi yaklaşım, Türkiye’nin bugünkü mülteci ve hatta daha 

genel olarak göçmen ve yabancı politikasında yaşamını sürdürmektedir. Bu yasa dışındaki 

Köy Kanunu, Yabancı Çalışma Yasası ve toprak mülkiyetini düzenleyen mevzuatta da bu 

döneme damgasını vuran “yabancı korkusu” ve “içe kapanma” dürtüsünün izlerini yakalamak 

mümkündür.   

 

Aynı yasanın dördüncü maddesi, Türkiye’ye muhacir olarak alınamayacaklar olarak, 

“Türk kültürüne bağlı olmayanlar; anarşistler; casuslar; göçebe çingeneler ve memleket dışına 

çıkarılmış olanları” saymaktadır. Yasanın bu maddesi de, bugünlerde, insan hakları, ayrımcılık 

ve Türk milliyetçiliği  bağlamında yoğun olarak tartışılmakta ve eleştirilmektedir.  2006 yılına 

kadar aynen yaşayan bu madde, Türkiye’nin dış göç politikasının temel niteliklerini belirlediği 

gibi, Türkiye’deki vatandaşlık kavramının kapsamı, anlamı ve içeriği  konusunda önemli  

ipuçları vermektedir23.  

                                                           
23 Bu madde 2006 yılında kabul edilen 5543 sayılı yasada “Türk soyundan ve Türk 
kültürüne bağlı olmayan yabancılar ile Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup da 
sınır dışı edilenler ve güvenlik bakımından Türkiye’ye gelmeleri uygun görülmeyenler 
göçmen olarak kabul edilmezler” biçiminde değiştirilmiştir. Bknz. EK: 4  
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Yasanın,  gerek etnikçilik ve gerekse ayrımcılık uygulaması olması nedeniyle yaygın 

olarak eleştirilen  dokuzuncu maddesi ise “.. Türkiye tabiyetinde olan gezginci Çingeneleri ve 

Türk kültürüne bağlı olmayan göçebeleri.. dağıtarak yerleştirmeye… casuslukları sezilenleri 

sınır boylarından uzaklaştırmaya… milli sınırlar dışına çıkarmaya…”  Dahiliye Vekaletini 

salahiyetli kılmaktadır. Yasanın bu maddesi de 1947 yılında değişikliğe uğramıştır. Bu madde 

de yasaya hakim olan etnikçi ve ayrımcı  anlayışı yansıtmaktadır.  

 

Burada ele alacağımız son madde ise, doğrudan Kürtleri ve Kürt aşiretlerini hedef alan  

onuncu maddesidir. Buna göre, “ Devlet aşirete hükmi şahsiyet tanımaz. Bu hususta… 

tanınmış olan haklar kaldırılmıştır… bu kanunun neşrinden önce….. reis, bey, ağa ve şeyhlere 

ait olarak tanınmış, kayıtlı, kayıtsız bütün gayrimenkuller Devlete geçer… bu gayrimenkuller 

muhacirlere, göçebelere, naklolunanlara, topraksız ve az topraklı yerli çiftçilere dağıtılıp tapuya 

bağlanır…”   

 

Bu maddelerden de izlenecği üzere, bu yasa o dönem Türkiye’si için çok önemli olan 

temel konuları kapsamaktadır. Bu bağlamda, Babuş, o dönemin Dahiliye Vekili olan Şükrü 

Kaya’nın bu yasanın Türkiye’nin dört ana derdine çare bulacak tedbirleri topladığını, 

bunlarınsa: nüfus, muhaceret, göçebelik ve toprak meseleleri olduğunu belirttiğini ifade 

etmektedir (Babuş, 2006: 250).  Yine Babuş,  dönemin önemli akademisyenlerinden   Ömer 

Celal Sarç’ın yasanın amacını şöyle özetlediğini belirtmektedir: “1.Ülkeye Türk kültürüne bağlı 

muhacir gelmesini sağlayıp nüfusu arttırmak; 2.Ekonomik , ulusal ve askeri gereklere göre 

nüfusun dağılımını değiştirmek; ve 3. Aşiretleri yerleştirmek” (Babuş, 2006: 257). 

 

Çok geniş bir kapsamı olan bu yasa, bugüne kadar yaşayan ilkeleri belirleyen çok 

önemli  yasalardan biridir. Osmanlı’daki zorunlu göç kurumunu Cumhuriyet dönemine taşıyan 

bu yasa zaman içinde değişikliğe uğramış ve alanı daralmış olsa da etkileri bugüne kadar 

süren önemli yasalardan biridir. Burada önce, bu yasanın kapsamı ve amacıyla ilgili yapılmış 

olan akademik tartışmaları ele alacağız.   

 

3.4.2 1934 İSKAN YASASI: KIMI KAYNAŞTIRDI? KIMI DIŞLADI?      
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Kapsamı çok geniş olduğundan, 1934 İskan Kanunu’nun etkilerini tek bir alanda 

izlemek mümkün değildir. Bu yasanın etkilerini, ulus-devletin oluşumundan, toprak meselesi, 

dış göç politikası ve muhacirlerin kabulune kadar çok geniş bir alanda  izlemek gerekmektedir.  

Yasanın kapsamının genişliği ve çok boyutluluğu nedeniyle, bunu  inceleyen araştırmalar da, 

gerek konusu, gerekse yaklaşımları itibariyle çok çeşitlilik göstermektedir.   

 

 “Resmi tarih” yazımında “..modern devletin kurulması için yapılması gereken 

reformlardan biri..,” olarak kabul edilen bu yasanın kapsamının çok geniş olması nedeniyle 

etkilerinin tümünün algılanması oldukça zordur. Bu yasa, ulus-devletin oluşumu, toprak 

meselesi, göç politikası, Türk vatandaşlığına giriş, etnik ayrımcılık gibi bir çok konuyla ilişkili 

olabildiğinden farklı disiplinlerin ilgi alanına girebilmektedir. Bu yasa son dönemlerde özellikle 

insan hakları, vatandaşlık hakları ve kültürel haklar gibi  konular bağlamında gündeme 

gelmekte ve yaygın olarak  tartışılmakta ve  eleştirilmektedir.   

 

3.4.3 KÜRT SORUNU VE İSKAN KANUNU  
 

Bu yasanın, Türkiye’de yaşayanları “Türk soyundan gelen ve Türk kültürüne bağlı 

olanlar”, “Türkçe konuşmayan, fakat Türk kültüründen sayılanlar” ve “ne Türkçe konuşan, ne 

de Türk kültürüne ait olanlar”  olmak üzere üç gruba ayırması ve bu grupları “kaynaştırmayı” 

hedeflemesi yoğun bir biçimde tartışılmakta ve eleştirilmektedir. Bu nedenle bu yasa, Türk 

milliyetçiliğinin vatandaşlığa mı, ırka mı, yoksa kültüre mi bağlı olduğu konusunda yapılan 

tartışmalarda sıkça gündeme gelmektedir. Bu çerçevede yasada kullanılan dil; Çingeneler ve 

Kürtlerle ilgili kullandığı ayrımcı ifadeler ve özellikle, “Kürtlerin” adını anmadan onlar hakkında 

çok önemli kararlar alması; Kürt aşiret reislerini tasfiye etmeyi hedefleyen hükümleri özellikle 

yaygın olarak eleştirilmektedir. Bu bağlamda bu yasanın, “Türkleştirme”yi ve özellikle “Kürtlerin 

asimilasyonunu” hedefleyen  “Türkçü-milliyetçi”, asimilasyonist ve hatta kimilerine göre “ırkçı” 

bir  proje olduğu iddia edilmektedir.   

 

Bu bağlamda, özellikle İsmail Beşikçi’nin çalışmaları bu savları destekleyen önemli ve 

etkili çalışmalardan biri olarak dikkati çekmektedir. Beşikçi, bu konuyla ilgili, ilk çalışmalardan 

biri olan,  çok yankı uyandıran ve “resmi” çevrelerden de tepki gören kitabında İskan 

Kanunu’nun aslında “mecburi iskan” ya da “sürgün” yasası olduğunu belirtmektedir. Beşikçi 

yasanın içeriğinde bile Kürt adının geçmemesine işaret etmekte ve yasayı Kürtleri ve Kürt 

kültürünü asimile etmeye dönük ırkçı bir uygulama olarak tanımlamaktadır (Beşikçi, 1977). 
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Beşikçi kitabında, o tarihe kadar bu yasayı “Kürtleri” yok sayarak inceleyen araştırmacıları da 

eleştirmektedir.   

 

Buna karşılık, birçok araştırmacı, Beşikçi’yi eleştirmekte, o dönemdeki koşulları, 

yasanın diğer hükümlerini ve özellikle de uygulamaları dikkate alarak, bu yasanın sadece 

Kürtlerin asimilasyonu için çıkarılmış bir yasa olmadığını iddia etmektedirler. Örneğin, Kirişçi 

ve Winrow, bu dönemde gelişmeye başlayan Kürt milliyetçiliğine ve bu gelişmelerin Türk 

milliyetçiliğle karşılıklı etkileşimine dikkati çekmekte ve İskan Kanunu’nu da bu dönemdeki 

milliyetçi politikaları yansıtan bir örnek olarak kabul etmektedirler (Kirişçi ve Winrow, 1997: 

103-111). Ancak, Kirişçi ve Winrow, bu yasanın amacının “..ülkede gerçekleşen ulus-devlet 

inşası sürecine yardım etmek..” üzere, sadece Kürtlerin değil, Anadolu’ya gelmiş, Kafkas ve 

Balkan göçmenlerinin, buradaki Yahudilerin, tüm göçmen ve etnik grupların, hepsinin asimile 

edilmesi olduğunu ileri sürmektedirler. Onlara göre  yasa “..tek lisan konuşan, aynı düşünen 

ve hisseden bir memleket..” yaratmayı hedefliyordu (Kirişçi ve Winrow, 1997: 104-105).  

 

Türk ulusunun yeniden oluşumu ile ilgili makalesinde Çağaptay, bu dönemdeki 

Kemalist yaklaşımdaki “Türklük” tanımının kökeninde Osmanlı’dan intikal eden “millet” 

sisteminin devamının olduğunu ve müslümanların Türk olarak kabul edilmesi anlayışının 

devam ettiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda, Çağaptay İskan Kanunu’nun değişik 

maddelerini inceleyerek, bu yasanın bir taraftan, Müslüman, ancak Türk olmayanlara da 

sınırları açtığını ancak onları “Türk” olanların arasına yerleştirerek asimile etmeyi hedeflediğini, 

aynı şekilde, Kürtleri de, ortak kültür ve dine sahip olduklarından dolayı, asimile 

edebileceklerini düşündüğünü ileri sürmektedir (Çağaptay, 2002: 72-73).  

 

Heper ise, o dönemdeki güvenlik sorunlarına, isyanlara, göçerlerin yarattığı sorunlara 

dikkati çekmekte, bu yasanın Kürtleri asimile etmekten çok sisteme entegre etme, ya da kendi 

tanımıyla aynı tutumları, değerleri ve ülküleri paylaşan farklı etnik grupların, kendi etnik 

kimliğini koruyarak uyum içinde birarada yaşamaları  yoluyla yeni bir ulus yaratmak, amacıyla 

çıkarıldığını ileri sürmektedir (Heper, 2008: 246-248).  

 

Jongerden ise bu yasayı sadece Kürtlerin asimilasyonu olarak ele alan yaklaşımları dar  

ve eksik bulduğunu belirterek arka planda mevcut olan  farklı zeminlerden söz etmektedir. 

Buna göre, bu yasa, sadece Kürtleri değil, eski Osmanlı topraklarından gelenleri de kapsayan  
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ulusal yerleşim için bir  çerçeve ya da Türkler için bir anavatan yaratma hedefinin bir parçasıydı 

(Jongerden, 2008: 250-251). Jongerden, o dönemdeki “köycülük” akımlarına, özellikle köy 

sosyologu Köymen’in görüşlerini değerlendirerek, bu projenin arka planında varolan 

“köylülüğün halka dönüştürülmesi” düşüncesine işaret etmektedir (Jongerden, 2008: 277). 

Jongerden’e göre bu milliyetçi proje, özellikle kırsal mekanın yeniden örgütlenmesi aracılığıyla,  

“kimliklerin eritilerek yeni bir kimliğin yaratılmasıyla ulusallaştırılması” projesiydi (Jongerden, 

2008: 304-305).   

 

3.4.4 TOPRAK SORUNU VE İSKAN KANUNU 
 

Bu arada bazı araştırmacılar, bu yasayı, Türkiye’de kapitalistleşme, köylülüğün 

tasfiyesi, toprak reformu, ya da  “..ağalığın tasfiyesi..”  yönüyle değerlendirmektedirler. Örneğin  

Keyder, bu dönemi,  “...Türkiye’deki rejim, henüz “halk” olamamış bir toplumu 

yönetiyordu.....1930’lardaki buhranda Türkiye’nin başına gelenler kapitalizme henüz geçmekte 

olan bir toplumun hikayesiydi..”.  diyerek tanımlamaktadır (Keyder, 2005: 152-153).  Bu 

bağlamda, bu dönemde, tarıma dayalı bir toplum için, nüfusun yeniden yerleştirilmesi, siyasal 

bir proje olduğu kadar, çok önemli bir yapısal değişim girişimi  anlamına da geliyordu.    

 

Aynı şekilde Taner Timur, İskan Kanunu’nu “ırkçı” bir yasa olarak tanımlamakla birlikte,  

feodal beylik kurumunun feshi, topraksız köylülere toprak dağıtılması gibi bazı hükümleri 

açısından önemli bulmaktadır. Timur, “burjuva devrimi” olarak tanımladığı Cumhuriyet 

yönetiminin, bu hükümlerle, tarımda prekapitalist ilişkileri çözmek amacını güttüğünü ileri 

sürmektedir (Timur, 1997: 133-134). Ancak, Timur, yoksul köylülerin öncülüğü olmadan 

meclisten geçirilen bu yasanın sınıfsal destek bulmadığını ve toprak ağalarının şiddetli 

muhalefeti ve direnişi nedeniyle de uygulanamadığını belirtmektedir (Timur, 1997: 204-205).   

Bu bağlamda, bu dönemi bu yönleriyle tartışan, Behice Boran gibi pek çok araştırmacı ve 

siyasetçinin olduğu bilinmektedir (Babuş, 2006: 249-274).   

 

Bu yasada öngörülen hükümlerin de  tümüyle  uygulanabildiği söylenemez. Ancak, 

uygulandığı kadarıyla yasanın öngördüğü politikaların, çok önemli siyasal, ekonomik ve 

kültürel etkileri olmuştur ve bu etkiler günümüzde de devam etmektedir. Bütün bu nedenlerledir 

ki, hem bu düzenlemelere, hem de  bu döneme yoğun ilgi   devam etmektedir.  
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3.4.5 GÖÇ POLITIKASI VE İSKAN KANUNU  
 

Burada, bu yasanın daha çok “iç iskan” ve “dış iskan” olarak tanımlanan “geleneksel  

göç politikası” olarak adlandırdığımız yönüyle ilgili değerlendirmeler yapacağız. Buraya kadar 

aktarılanlar, göç ve nüfus politikasının siyasal bir projenin aracı olarak nasıl kullanılabildiğini  

göstermesi açısından çok önemlidir. Tipik bir geleneksel hukuk örneği olan bu yasa, esas 

olarak, dış göçü kısıtlayan, içgöçü denetim altında tutmaya çalışan ve mevcut “köylü” nüfusu 

zorunlu göçle “yerleştirmeyi” ya da “yeniden yerleştirmeyi” amaçlayan zorunlu göç yasasıdır. 

Bu yasanın önemli yönü, zorunlu göçü ya da  “yeniden yerleştirmeyi”  asimilasyon politikası 

olarak kullanmak istemesidir.   

 

Tekeli  bu yasayı “iskan” açısından değerlendirdiği makalesinde, yasanın “iç iskan” ve 

“dış iskan” ile ilgili hükümleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermektedir. Tekeli’ye göre de,  iç 

iskanla ilgili hükümler doğrudan Kürt isyanlarıyla ilişkilidir ve bu yasayla bir taraftan aşiret 

reislerinin gücü kırılmak istenmiş;  diğer taraftan konar göçer aşiretler yerleştirilerek güvenlik 

tesis edilmek istenmiştir. Tekeli makalesinde, Tek Parti dönemine ve bu dönemde  hükümete  

verilen radikal yetkilere dikkati çekmektedir. Tekeli, Tek Parti döneminde, 5027 hanede 25831 

kişinin bu yasayla sürgün edildiğini ancak, çok partili döneme geçildikten sonra 1947 yılında 

çıkarılan 5098 sayılı yasayla, bu uygulamanın durdurulduğunu ve sürgün edilenlerin  ağırlıklı 

bir çoğunluğunun geri döndüğünü belirtmektedir.(Tekeli, 2008: 160-162).  

 

Bu yasanın özellikle “mecburi iskan”la ilgili hükümleri, uygulandığı dönemde de büyük 

tepki çekmiş ve sonuçta süreç içinde bu karar  kaldırılmıştır. Babuş, İskan Kanunu’nun, 

özellikle mecburi iskanla ilgili hükümlerinin 1934-1947 yılları arasında sürekli değişikliğe 

uğradığını, sürgün kararlarının kalktığını ve devletleştirilen arazilerin de eski sahiplerine iade 

edildiğini belirtmektedir (Babuş, 2006: 284-287). Ancak, bütün bu geri adımlara karşın, 

Kürtlerin yaşadığı bölgelerde durum sakinleşmemiş, aksine yeni isyanlar çıkmış ve 1935 

Tunceli Yasası gibi, yeni  yasalar yapılmaya ve yeni sürgün kararları alınmaya devam 

edilmiştir.     

 

İskan Kanunu, “iskan”, “sürgün”, “muhacirlik” gibi göç politikaları açısından 

değerlendirildiğinde, bu yasanın, bir “zorunlu göç” kurumu ve “zorunlu asimilasyon” politikası 
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olarak kullanıldığını ifade edebiliriz. Ancak, bu yasa da, tıpkı diğer zorunlu asimilasyon 

politikaları gibi, başarılı olamamış ve zor kullanıldığı durumlarda kimlikleri silmekten çok 

kimlikleri güçlendirici etki yapmıştır.24,25   

Sonuç olarak, bu yasanın ve sonuçta oluşan yeni iskan kurumunun kimlere ne tür etki 

yaptığını incelediğimizde, şunu söyleyebiliriz. Bu yasa, dışardan gelen mübadil ve muhacirleri, 

yerleşmelerine imkan vermesi ve yeni bir yaşam kurma olanağı sağlaması nedeniyle  “asimile” 

edebilmiş, ancak, “zorunlu göçle” zorla yeniden iskan edilmek istenen Kürtleri ise, kendi 

liderlerinin deyimiyle  “iç diaspora” haline getirerek, ayrımlaştırmıştır.    
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BÖLÜM 4 

BALKAN GÖÇMENLERI VE DEĞIŞEN UYGULAMALAR: 

İSKAN KURUMUNUN DOSTLARI26 

 

4.1 GIRIŞ 
 

Bir önceki bölümde, İskan kurumunun Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, Anadolu’nun 

Batısı için farklı, Doğusu için farklı anlamlar taşıdığını; bazı grupların hafızalarında yeni bir 

yaşamın başlangıcı olarak  olumlu;  bazı grupların hafızalarında ise  sürgün ve acılara neden 

olan olumsuz bir düzenleme olarak yer ettiğini  söyleyebiliriz.   

 

İskan Kanunuyla Türkiye’ye gelip yerleşebilmek için gerekli “Türk soylu ve Türk 

kültürüne” sahip  olma koşulunun esas olarak Balkan göçmenlerine, nadir olarak da 

Kafkasya’dan ya da Orta Doğu’dan gelen göçmenle uygulandığı bilinmektedir. Araştırmacılar 

tarafından “Türkçü”, “etnikçi”, “milliyetçi” ve hatta “ırkçı” olarak kabul edilen ve eleştirilen bu 

yasanın uygulamalarına bakıldığında, bu kuralın bile çok dar olarak yorumlanarak uygulandığı 

anlaşılmaktadır. Yasanın bu maddesinden yararlanarak Türkiye’ye yerleşenleri inceleyen 

Kirişçi, yasanın “Türkçü” olmadığını, esnek uygulandığını ve daha çok, Türk olsun olmasın, 

“Sünni Hanefi” olan “Rumelilere”   uygulandığını ileri sürmektedir  (Kirişçi, 2000).  

 

Bu bölümde İskan Kanunu’nun Balkan göçmenlerine bile, konjonktüre bağlı olarak  

değişerek uygulandığını kısaca  aktaracağız. Balkan göçünü ve İskan Kanunu uygulamalarını, 

birbirinden farklı  koşulların olduğu üç dönemde incelemek mümkündür. Bu dönemlerden ilki, 

Cumhuriyetin kuruluş dönemi olarak kabul edebileceğimiz, Balkan göçmenlerinin de, 

göçmenden çok  kurucu olarak kabul edildiği 1923-49 dönemi; ikincisi; çok partili rejime geçiş 

sonrası yaşanan Soğuk Savaş dönemi olan ve Balkan göçmenlerinin artık  “dış Türk” olarak 

kabul edildiği 1950-89 dönemi ve sonuncusu ise,  1990 sonrasında  yaşanan küreselleşme ve 

post-sosyalist dönemdir. Bu bölümde, ilk iki dönemde gerçekleşen Balkan göçü ele alınacaktır, 

üçüncü dönem ise etkisinin genişliği nedeniyle, ayrı bir bölüm olarak ele alınacaktır.   

                                                           
26 Bu bölüm araştırmacı Prof. Dr. Sema Erder tarafından yazılmıştır. Yazar Marmara 
Üniversitesi Mahalli İdareler Doktora programı öğrencisi Çiğdem Aksu’ya ve Marmara 
Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Selmin Kaşka’ya teşekkür eder. 
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4.2 KURUCU BALKAN GÖÇMENLERI: 1923-1949 
 

Balkanlarda yaşayan Müslümanlarla Türkiye Cumhuriyeti arasında var olan karşılıklı 

bağlılığı  analiz edebilmek için Balkanların karmaşık tarihini ve Osmanlı’nın bu bölgeyle özel  

ilişkisini anlamak gerekir27. Bu konuda yazılanlar incelendiğinde, Balkanlardaki karmaşık güç  

ilişkilerini  bu bölgede yaşayan  halkların her birinin farklı algıladığını ve hepsinin farklı hikayesi 

olduğunu görüyoruz. Burada yaşayan farklı etnik ve dinsel kökene sahip olan halkların  

tarihçileri  de  olayları farklı yorumlayarak yaza gelmekteler.     

 

Eski Osmanlı topraklarında kalan Müslüman halkların, Cumhuriyetin kuruluş 

döneminde  ulusun asli unsurları olarak kabul görmeleri konusu da sosyal bilimciler arasında   

farklı açılardan  tartışılmakta ve yorumlanmaktadır.    

 

Kemal Karpat, Balkan Müslümanlarını, uluslararası anlaşmalarla resmi olarak azınlık 

statüsü verilen ve İslami olmayan bir yönetimin altında yaşayan ilk ve tek Müslüman topluluğu 

olarak tanımlamaktadır. Karpat, Balkan Müslümanlarıyla Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti 

ilişkisini “tarihte çok az örneği bulunan” ve önemli siyasal sonuçları olan,  çok özel bir ilişki 

olarak tanımlamaktadır. Karpat’a göre, Türkiye Cumhuriyeti kurucu yönetimlerinin Balkan 

göçmenlerini bu kadar istekle kabul etmesinin arkasında, çoğunlukla iddia edildiği gibi  ek 

nüfusa olan gereksinim değil,  kurucu kadroların   “..Osmanlı’nın tek gerçek mirasçısı  olarak 

hareket etme gerekliliği... “ duymalarının etkisi  vardır (Karpat, 2004: 283-285). 

 

Karpat’a göre Balkan’larda yaşayan Müslümanlar, farklı etnik kökene bağlı olsalar bile 

Osmanlı “millet” geleneğinin bir sonucu olarak, hem kendileri tarafından, hem de içinde 

yaşadıkları bölgedeki Müslüman olmayan gruplar tarafından,  “Osmanlı”, “Türk” ya da sadece 

“Müslüman” olarak kabul edilmişlerdir. Osmanlı yönetiminin sona ermesinden sonra buradaki,  

”… ateşli   militan Balkan seçkinleri, geri kalmışlıklarının suçunu Türkler ve onların beş yüzyıllık 

zulmüne atmışlar…… kendi ülkelerindeki Müslüman azınlıklara yönelik kötü uygulamaları 

                                                           
27  Balkan tarihine farklı yaklaşımlar için bakınız:  Mazower: 2002;  Poulton:1993;    
Todorova: 2003 ve  Karpat’ın çalışmaları.   
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meşrulaştırmak …. İçin Türkleri “mütecaviz”, “yabancı işgalci”  sıfatlarla..”  tanımlamışlardır  

(Karpat,  2004: 297).   

 

Karpat, çalışmalarında bölgede oluşan Müslüman karşıtı eğilimlerin ve eski yönetici 

elitin güç kaybetmesinin yarattığı travmatik etkinin  bu göçte etkili olduğunu ileri sürmektedir. 

Karpat’a göre, “…Balkan Müslümanlarının oradaki statülerinin değişimine ve boğucu psikolojik 

ortama karşı tepkileri ya Türkiye’ye göçmek ya da yeni koşullara uyum sağlamak..” olmuştu.  

Sonuçta, Osmanlı İstatistiklerine göre 1878-1918 yılları arasında 1.5 milyon göçmen 

Balkanlar’ı terk etmiştir (Karpat, 2004: 297-298) ve bu göç, cumhuriyet döneminde de devam 

etmiştir.  

 

Tekeli ise, bu göçleri “Balkanlaşma Göçleri” olarak tanımlamakta ve konuyu göç ve 

modernleşme süreci ilişkisi çerçevesinde analiz etmektedir. Tekeli’ye göre, Osmanlı 

döneminde “içgöç” olarak kabul edilebilecek bu göç hareketi ulus-devletin kuruluş döneminde 

“dışgöçe”  dönüşmüştür. Tekeli’ye göre ulus-devletlerin oluşum süreci içinde gerçekleşen bu 

göçler, “etnik temizlik” amacını gütmektedir. Bu bağlamda, Tekeli, bu göçlerin modern 

toplumlarda gözlemlenen göçlerden çok farklı olduğuna dikkati çekmekte ve bu göçün 

moderniteyle ilişkisini ise,  sadece bütün ulus-devletlerde aynı dönemde benzer biçimde ortaya 

çıkmasına bağlamaktadır. Tekeli’ye göre “…ulusçuluk etnik temizliği istenen bir şey haline 

getirmektedir…” (Tekeli, 2002b: 44-49). Karpat’ın ve Tekeli’nin bu analizleri iskan kurumunun  

Cumhuriyet döneminde de devam etmesine anlamlı açıklamalar  getirmektedir.   

 

Aşağıdaki tablodan da izleneceği üzere, Balkan göçlerinin  yaklaşık yarısı 1950 yılına 

kadar, yani Cumhuriyetin kuruluş döneminde, hatta kuruluş döneminin ilk yıllarında 

gerçekleşmiştir. Kirişçi de, bu dönemde göç eden  860 bin kişiden, 825 bininin 1923-39 yılları 

arasında geldiğini belirtmektedir (Kirişçi, 2000: 8:T:1).   

 

TABLO 4.1: DÖNEMLERE VE GELDIKLERI ÜLKELERE GÖRE GÖÇMENLER 
 Bulgarist.  Yugoslav. Yunanistan Romanya Diğerleri Toplam Yüzde 

1923-49 220 085 117 212 394 753 121 339 10 109* 825 022 52,1 

1950-59 154 473 138 585 14 787 5 4 222 312 072 18,9 
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1960-69 2 582 42 512 2 081 259 1 047 48 481 2,9 

1970-79 113 562 2 940 ------ 147 139 16 788 7,1 

1980-89 225 892 2 550 4 686 4 457 233 589 14,2 

1990-99 74 564 2 159 ------ 126 773 77 622 4,7 

2000-07 138 1 548 ------ 2 49 1 731 0,1 

Toplam 791 296 307 506 408 625 122 564 20 796 1 650 787 100,0 

Yüzde 47,9 18,6 24,8 7,4 1,3 100,0   

 Kaynak: Köy Hizmetleri  Genel Müdürlüğü 

   

Balkanlarda oluşan yeni ulus-devletler içinde yaşamlarını sürdüren Türk ve Müslüman 

gruplar, sayıları ve coğrafi dağılımları açısından farklı olduğu gibi, dil, din ve diğer etnik 

özellikler açısından da karmaşıktılar. Buna bağlı olarak Karpat, Balkanlardaki uluslaşma 

sürecinin her ülkede farklı geliştiğini ve bu nedenle Müslüman grupların farklı deneyimler 

yaşadığını belirtmektedir28. Aynı şekilde, Balkanlardaki her devletin Müslüman azınlıklarla ilgili 

politikaları ve Cumhuriyet yönetimiyle ilişkileri de, kuruluş döneminden itibaren,   konjonktüre 

göre değişmiş ve birbirinden farklı olagelmiştir. Karpat’ın çalışmalarından Balkanlar’dan gelen 

göçlerin, bu ilişkilere bağlı olarak kimi zaman zorunlu ve kitlesel, kimi zaman da gönüllü ve 

bireysel olarak  gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, bölgedeki ülkelerle imzalanan 

“Dostluk Anlaşmaları” da dönemin koşullarına bağlı olarak, kimi zaman kitlesel ve zorunlu, kimi 

zaman gönüllü göçlerin yapılması için gerekli hukuksal zemini oluşturmuştur.29 

 

Kuruluş döneminde Yunanistan’dan gelen göçün, “mübadele” anlaşmasıyla karşılıklı 

olarak gerçekleşen kitlesel bir zorunlu göç uygulaması olduğunu biliyoruz. Bu nedenledir ki, 

mübadele göçü, siyasal ve kültürel açıdan çok önemli etkiler yaratmıştır. Ancak, bu yayınlarda, 

                                                           
28  Bu konuda, Karpat’ın Balkan ülkelerindeki farklı ulusçuluk deneyimlerini ve 
Müslüman grupların değişen konumunu karşılaştırmalı olarak özetleyen makalesine 
bakılabilir ( Karpat: 2004: 283-314).  
29 Bu dönemde yapılan göçle ilgili ikili anlaşmalar şunlardır: 1925 Türkiye Bulgaristan 
Dostluk Anlaşması ; 1925 Türkiye Arnavutluk Dostluk Anlaşması ; 1930 Türkiye 
Yunanistan Dostluk Anlaşması; 1936 Türkiye Romanya Dostluk Anlaşması  
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aynı dönemde ve aynı kurumsal çerçeve içinde gerçekleşse de, Balkan göçlerine  fazla yer 

verilmemesi dikkati çekmektedir.  

 

Göç ve iskanla ilgili literatür incelendiğinde Balkan göçleri hakkında  az sayıda  

araştırma ve yayının mevcut olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle, bu göçle gelenler hakkında,  

gelenlerin sınıfsal yapısı ve farklı grupların göç sonrası konumları gibi konularda  fazla bilgimiz 

yoktur. Karpat’ın çalışmalarından, Osmanlı askeri, yönetsel ve bürokratik  seçkinlerinin,  

güçlerini yitirmekten  ve  azınlık  konumuna düşmekten rahatsız olduklarını ve  gönüllü olarak 

göç ettiklerini öğreniyoruz.  Buna dayanarak,  bu  göç anlaşmalarının  bölgede yaşayan  kentli 

ve seçkin Osmanlıların göç etmelerini kolaylaştırdığını söylemek mümkündür. Diğer taraftan, 

zaten zor koşullarda yaşayan köylülerin ise, zorunlu olmadıkça göç etmediklerini, yerlerinde 

kalmayı yeğlediklerini ileri sürebiliriz. Nitekim, Balkanlarda geride kalan Müslüman grupların 

daha çok köylüler olduğunu   daha sonra yaşanmış olan zorunlu göçlerden de anlıyoruz.         

 

Karpat, Balkan ülkeleri içinde Müslüman karşıtı politikaları en sistematik olarak 

uygulayan ülkenin Bulgaristan olduğunu ileri sürmektedir.   Bu mealde, Karpat,   

Bulgaristan’da,   İkinci Dünya Savaşı öncesi siyasal ve ayrımcı baskıların arttığını  ve 1934-38 

döneminde kitlesel zorunlu göçlere neden olduğunu belirtmektedir (Karpat, 2004: 300-304). 

Yine aynı şekilde, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Romanya’da da ayrımcı uygulamaların 

yapıldığı   ve nihayet imzalanan  göç anlaşmasıyla, Dobruca bölgesinde yaşayan Müslümanlar 

ve buralara daha önceleri yerleştirilmiş olan Çerkez ve Tatarların göç ettiği bilinmektedir. 

Ancak, bu  anlaşmada,  bölgede yaşayan Hıristiyan Gagavuz Türklerinin göçü  

öngörülmemiştir.    

 

Bölge ülkelerinde oluşan yeni devletlerin uluslaşma sürecinde Osmanlı ile olan tarihsel 

ilişkilerin önemli bir rol oynadığı ve kuruluş dönemlerindeki göçlerin  de “etnikçi” ve 

“homojenleştirmeci” uygulamalarıyla doğrudan ilişkili olduğu açıktır.  Bir bakıma,  yeni oluşan 

Balkan ülkeleri,  eski Osmanlı  “Müslüman şenlendiricilerini” geri göndermişler, yeni kurulan 

Türkiye devleti  de bu göçleri, asli unsurların geri dönüşü olarak istekle  kabul etmiştir.    

 

Kirişçi’nin de belirttiği üzere,  yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin   askeri, bürokratik 

ve karar verici  kadrolarını oluşturanların içinde Balkan kökenli olanların önemli bir yer tuttuğu  

bilinmektedir (Kirişçi, 2000: 16). Bu da, bu göçün seçkinlerinin yönetim kademelerine 
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ulaşabildiğini ve hatta bu göçle ilgili kararların üretilmesinde etkili olabildiklerini  

göstermektedir.   

 

Balkanlardan gelen köylülerin ise “mübadele” ile Yunanistan’dan gelen köylülerle aynı 

kaderi paylaştıkları  söylenebilir.   

 

Diğer taraftan,   Balkan göçmenlerinin hepsinin “muhacir”  olarak kabul edilip 

edilmedikleri bilinmemektedir. İskan yasasına  göre,  gelen göçmenler öncelikle,  ister zorunlu,  

isterse gönüllü olarak gelsinler  “Türk kültürüne bağlı olduklarını” kanıtlamak durumundaydılar.  

Yine, İskan Kanunu’nun dördüncü maddesine göre; “anarşist,  casus ya da Çingene” olmak da 

göçmen olmayı engellemekteydi.  Bu bağlamda,  bölgede yaşayan Çingeneler Müslüman da 

olsalar ve hatta “Türk kültürüne bağlı”  olsalar da göçmen olarak kabul edilemezlerdi.  

Çingeneler de tıpkı Gagavuz Türkleri gibi “asli unsur” olarak kabul edilmemiş ve onların da 

ülkeye gelmeleri engellenmiştir.  

  

Gelen göçmenlerin “Türk kültürüne bağlılıklarının” ve “anarşist ya da casus” olup 

olmadıklarının nasıl soruşturulduğu ve  bu gerekçelerle kaç kişinin göçmen olarak kabul 

edilmediği ya da geri gönderildiği  bilinmemektedir. Ancak,   göç edenlerin “hassas” bir şekilde 

“güvenlik” denetiminden geçtikleri anlaşılmaktadır.   

 

Burada vurgulamak istediğimiz bir diğer nokta, İskan Kanunu’nun göçmenleri 

tanımlayış biçimiyle ilişkilidir.  Bu yasada göçmenler, birey olmaktan çok, “aile”, “mahalle” ve 

“köy” gibi topluluklar olarak kabul edilmekte ve düzenlemeler de ona göre yapılmaktadır. Yine 

aynı yasada, göçmenler,  “çiftçi”, “zanaatkar” ve “tüccar” biçiminde  sınıflandırılmakta ve ona 

göre yerleştirilmekteydiler. Bilindiği üzere, bu tür sınıflandırmalar, henüz bireysel hakların 

gelişmediği geleneksel tarım toplumlarını işaret etmektedir.   

 

Aynı şekilde, yasada “cemaate” ait ortak mallar  olarak, “..mektep eşyası; cami eşyası; 

mahalle odası eşyası, cemaate ait yadigar eşya, köy orta malları, köy müşterek makineleri..” 

gibi malzemeler  sayılmaktadır. Bütün bu tanımlamalar da  kanun yapıcıların onları “cemaat”  

olarak kabul ettiğinin göstergesidir (Bknz. İskan Kanunu,  1934: madde 31).   
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Gelen muhacirlerin bireysel isteklerinin dikkate alınmadığı ve bireysel olarak değil, aile,  

mahalle ya da  köy olarak kabul edilip yerleştirilmelerinin tasarlandığı anlaşılmaktadır.   Bütün 

bu noktalar, yasanın bireyden çok “cemaatleri” muhatap aldığının ve geleneksel Osmanlı 

hiyerarşik yapısının ve zorla yerleştirme anlayışının devam ettiğinin göstergesi olarak kabul 

edilebilir.  

 

Diğer taraftan, daha önce de belirtildiği üzere, bu dönemde Balkan’lardan gelen 

“muhacirlerin” hepsinin yönetim tarafından, kurucu unsurlar olarak kabul edildiği ve “ ev sahibi” 

olarak yerleşmelerinin istendiği de bir başka gerçekliktir. Ayrıca, bu yerleşme sırasında, 

gelenlerin geldikleri yerlerdeki  statülerinin  devam etmesine ve oradaki toplumsal hiyerarşi 

içindeki konumlarının korunmasına özen gösterildiği anlaşılmaktadır. Bunun bir diğer anlamı, 

köylülerin köylü, tüccarların  tüccar, zanaatkarların da zanaatkar olmaya devam etmeleriydi.    

 

Ancak, neredeyse “transplantasyon” olarak tasarlanan bu  projenin tam anlamıyla 

uygulanıp uygulanmadığını ve gelenlerin eski  statülerini aynen  koruyup koruyamadıklarını  

bilmiyoruz.  Bunu anlayabilmek için “önce ve sonra” türü karşılaştırmalı araştırmaların 

yapılmasına gerek vardır. Diğer taraftan, mübadillerle ilgili yapılmış olan araştırmalar, köylü 

göçmenlerin tekrar üretici konumuna geçmelerinin ve köylere yerleşmelerinin çok da kolay 

olmadığını ve tasarlanan “transplantasyonun” gerçekleşemediğini göstermektedir. Bu nedenle, 

Balkan göçmenlerinin de istendiği gibi yerleştirilememiş olmaları kuvvetle muhtemeldir.   

 

Diğer taraftan, belirli bir süre sonra  “iskan” uygulaması, nüfus artışı, kaynak ve toprak 

yetersizliği başladığından uygulanabilir olmaktan çıkmıştır. Bu çerçevede, 1939 yılında İskan 

Kanununda yapılan bir değişiklikle göçmenlere sağlanan  “toprak verme, iş kurmak için kredi 

verme” gibi desteklerin verilmediği, “serbest göçmen” uygulamasının ihdas edildiği 

bilinmektedir. Bir süre sonra, aşağıdaki tablodan da izleneceği üzere, serbest göçmenlik 

uygulaması iskanlı göçmen uygulamasının yerini almaya başlamıştır. Tablodan da  izleneceği 

üzere, 1960 yılından sonra iskanlı göçmen uygulaması neredeyse tümüyle ortadan kalkmıştır. 
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TABLO 4.2: YILLARA GÖRE İSKANLI VE SERBEST GÖÇMEN SAYILARI 
 İskanlı Yüzde Serbest Yüzde  Toplam  Yüzde 

1923-49 552 647 64,2 307 851 35,8 860 498 100,0 

1950-59 156 707 50,2 155 365 49,8 312 072 100,0 

1960-69 335 6,9 48 146 99,3 48 481 100,0 

1970-79 ----- --- 116 788 100,0 116 788 100,0 

1980-89 4163 1,8 229 426 98,2 223 589 100,0 

1990-99 752 1,0 76 870 99,0 77 622 100,0 

2000-07 ---- --- 1737 100,0 1737 100,0 

Toplam 714 604 43,3 936 183 56,7 1 650 787 100,0 

Kaynak: Köy Hizmetleri  Genel Müdürlüğü  

 

4.3 SOĞUK SAVAŞ DÖNEMI BALKAN GÖÇMENLERI  I:   1951-52 BULGARISTAN 
GÖÇMENLERI   

 

Bilindiği üzere, 1946 sonrasında Türkiye’nin  çok partili döneme geçmesi  hem ulusal,  

hem de uluslararası ilişkiler açısından önemli etkileri olan bir süreci başlatmıştır.  Bu bağlamda,  

Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker göndermesi ve NATO üyesi olarak Batı Bloku içinde açıkça 

yer alması ve Marshall yardımından yararlanması gibi kararlar zincirleme olarak birçok 

değişimi de birlikte getirmiştir. Göç ve göç politikaları açısından, tarımsal yapıda değişme, 

nüfus artışının hızlanması ve kentleşme sürecinin başlaması da  çok önemli gelişmelerdir.  

 

Bu dönemdeki yönetimin konuyla ilgili  icraatları arasında, 1947 yılında İskan 

Kanunu’nda yapılan değişikliklerle Doğu’da isyan eden Kürt gruplara uygulanan sürgün 

kararlarının kaldırılması ve Tunceli Yasası’nda değişiklikler yapılması gibi uygulamalar da yer 

almaktadır.   Yine aynı hükümet 1950 yılında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nu çıkarmış ve  

Toprak İşleri Genel Müdürlüğü’nü kurmuştur. Bu dönemin en önemli özelliği, nüfus artışı ve  

tarımsal yapıyı doğrudan ilgilendiren değişiklikler sonucunda, tarımda emek fazlasının ortaya 

çıkması  ve kır-kent göçünün  başlamasıdır.   
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Esas olarak, kuruluş döneminden sonra geçen yirmi beş- otuz yıllık süre içinde, 

Türkiye’deki koşulların değiştiğini ve kuruluşta var olan önceliklerin  önemini kaybettiğini ve  

yerini  başka önceliklere bıraktığını söyleyebiliriz. Geçen süre içinde, Anadolu’daki yerli halk 

da, buraya sonradan gelen muhacir ve mübadiller de yerleşmiş ve kendi yaşamlarını 

sürdürecek düzeni kurabilmişlerdir. Diğer taraftan,  1939-49 döneminde Balkan göçünün 

azalması  Türkiye’de  Balkanlarda kalan  Müslümanların  “oralarda” yeni yaşam kurdukları ve 

yaşadıkları toplumun  yeni kurallarına uymaya çabaladıkları kanısını yaygınlaştırmıştır. Bu 

çerçevede, zamanla, “iskan”  ve iskanla ilgili  konular  yönetimin gündemindeki öncelikli yerini 

kaybetmiştir.  

  

Bütün bu genel koşullar içinde,  Balkanlar’dan yeni bir göç hareketinin beklenmedik bir 

anda yüz binlerce kişinin Türkiye’ye gelmek üzere Bulgar sınırına yığılması şaşkınlık ve tepki 

yaratmıştır. Aynı dönemde, beklenmedik bir başka göç dalgası ise Yugoslavya’dan gelmiştir. 

Bu göçün bir kesimi Yugoslavya’nın Bosna Hersek bölümünde yaşayan Boşnakların Çetnik 

saldırılarıyla tacize uğramasından, daha büyük bir kesimi ise Belgrat hükümetinin 

Makedonya’daki Arnavut ulusçu gruplara yaptığı baskılardan dolayı  gerçekleşmiştir. Ancak, 

Yugoslavya’dan göç, özellikle 1955 yılında Mareşal Tito’nun üçüncü dünyadaki Müslüman 

halklarla işbirliği politikasını uygulamaya başlaması ve Müslüman gruplara  yeni haklar 

sağlaması nedeniyle azalmıştır (Karpat, 2004: 306-310; Babuna, 2000: 194-195).   

 

Bu dönemle ilgili yayınlara bakıldığında, Yugoslav göçüyle ilgili Bulgaristan göçü kadar 

bile  bilgi olmadığını anlıyoruz. Bu yayınlardan, Bulgaristan’dan gelen göçlerin daha çok ilgi 

uyandırdığını gözlemliyoruz. Bulgaristan göçüyle ilgili yayınlardan, özellikle 1951-52 göç 

dalgasının, Soğuk Savaş sonrası gerçekleşen göçler arasında önemli bir yeri olduğu ve  bu 

göçün   diğerlerinden  çok farklı karşılandığını anlıyoruz.    

 

1951-52 Bulgaristan göçüyle ilgili değerlendirme yaptığı makalesine Barkan, şu 

sözlerle başlamaktadır: “… Tarihin insafsız bir tecellisi, bir kısım ırkdaşlarımızı uzun asırlar 

boyunca yalnız bir istila ordusu veya İmparatorluk memuru olarak değil, fakat alınlarının teri ve 

bereketli nesillerinin kalabalığı ile bir toprak işçisi olarak şenlendirdikleri ve daha düne kadar 

ikinci bir Türk Vatanı halinde tuttukları ana-baba yurtlarını bırakıp göçmeğe bırakmıştır…” 

(Barkan, 1952-53: 204).  Bir bakıma Barkan,  satır aralarında, geride kalan Müslümanlar için 
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Bulgaristan’ın artık ikinci vatan olduğunu ve onların kalıcı olmalarının beklendiğini  ifade 

etmektedir.    

 

Bu  dönemle ilgili olarak ilgi çeken bir nokta,  yorumlarda artık  “komünist rejim” 

vurgusunun gündeme gelmeye başlamasıdır. Örneğin Tanoğlu bu göçün nedeninin ”… 

Memleketimizi beklemediğimiz bir anda… Kalkınma ve gelişme halinde olan … ekonomimizi 

sarsmak, sosyal nizamı bozmak ve nihayet .. memleketindeki Türk unsuru yok etmek… “ 

olduğunu ifade etmektedir (Tanoğlu, 1952-53: 129-130). Yine Tanoğlu’na göre “Demir 

Perde’nin arkasından gelen bu hareket”, Türkiye’nin Kore Harbine girmesine “Hür Dünya’nın” 

safında yer almasına tepki olarak yapılmıştı.  Tanoğlu, Türkiye’nin Batı dünyasındaki “büyük 

ve hakiki dostu ve müttefiki olan Amerika Birleşik Devletlerinin Marshall Planı dışında” 

kimseden yardım alamamasından da şikayet etmekteydi (Tanoğlu, 1952-53: 140-142).  

 

Bu göç dalgası hakkında yazılanlar bu göçün, Türkiye’nin Batı Bloku’nda yer almasının 

bölgedeki sosyalist rejimler için yakın bir tehdit olarak algılanmasının bir sonucu olarak 

gerçekleştiği kanaatinin yaygın olduğunu  yansıtmaktadır. Nitekim, bu konuda çok sayıda 

yayını olan Şimşir’e göre de Bulgaristan Türkiye’yi Kore Savaşı’na tugay göndermesi nedeniyle 

cezalandırmıştı (Şimşir, 1986: 223). Göçün tehdit, ceza ve sorun olarak algılanması Türkiye’de 

içe kapanmanın ölçüsünü göstermesi açısından ilgi çekicidir. 

  

Karpat ise bu göçü, Soğuk Savaş döneminde Türkiye’nin Batı müttefiki olmasının 

Balkanlarda yaşayan Müslümanların baskı görmesine,  kurulan sosyalist rejimlerin topraklara 

el koymasına ya da rejimce  oluşturulan kooperatiflere devrettirmesine bağlamaktadır (Karpat, 

2004: 300-310).      

 

Zhelyazkova da, Bulgaristan’daki komünist yönetimin önceleri Müslümanlara etnik 

kimliklerini ifade etme özgürlüğünü tanıdığını, ancak bir süre sonra eğitim ve diğer kurumlar 

aracılığıyla Müslümanlara da komünist değerleri aşılamaya çaba gösterdiğini aktarmaktadır. 

Zhelyazkova 1950-51 göçünü, komünist rejimin toprakların kooperatiflere devredilmesi, 

Kuran’ın okunmasının yasaklanması ve kadınlara eşit haklar verilmesi gibi uygulamalara 

gösterilen tepkilere ve yönetimin yerel Türkleri “dinsel fanatizm ve milliyetçilik”le suçlamalarına 

bağlamakta ve süreç içinde Bulgaristan Türklerinin Türkiye’nin “beşinci kolu” olan yabancılar 

olarak algılanmaya başladığını anlatmaktadır (Zhelyazkova, 1998: 16-18).       
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Bu dönemde,  sosyalist ülkelerde yaşayan Müslüman azınlık, artık sadece Osmanlı 

kalıntısı olarak algılanmamış, aynı zamanda hem Batı yanlısı, hem de Türkiye yanlısı olma 

kuşkusuyla “ulusal güvenlik” sorunu haline dönüşmüştür. Aynı zamanda, Türkiye’de de artan  

“komünizm korkusu” ve “anti komünist” ideoloji de gelenlerden kuşku duyulmasına neden 

olmaya başlamıştır. Nitekim, Şimşir de, Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin  arasına, sahte 

vizeli ya da vizesiz, “istenmeyen kişilerin  sokulduğunu”, Türkiye’nin de bunu önlemek için göçü 

durdurduğunu belirtmektedir (Şimşir, 1986: 226). 

 

Bu bağlamda, Türkiye de “istenmeyenlerin” özellikle çingenelerin göçünü önlemeye 

çalışmıştır. Tanoğlu da makalesinde  göç edenler arasında Çingenelerin olduğunun fark 

edildiğinden ve onların  geri gönderilmesi için  Türk hükümetinin  sınırı kapatmasından söz 

etmektedir (Tanoğlu, 1952-52: 131).    

 

Genel olarak, bu dönemde yazılanlar incelendiğinde, sosyalist ülkelerde ve 

Balkanlar’da yaşayan Müslümanların “soydaş” ya da “ırkdaş” olarak adlandırılsalar bile, artık 

dışarıdaki “Türk unsur”, ya da “Dış Türkler” olarak kabul edilmeye başlandığını izlemek  

mümkündür.  

 

Bu dönemde gerçekleşen bir başka gelişme de, Sosyalist ülkelerde yaşayan 

Müslümanların başına gelen “mezalim”in, “antikomünist” propaganda aracı olarak 

kullanılmaya başlanmasıdır30. Bir diğer deyişle bu dönemde orada yaşayanlar bir taraftan 

“mezalime” uğrayan “soydaşlar” olarak tanımlanmış, diğer taraftan  gelenlerin “komünist” olma 

kuşkusu filizlenmiştir. Bu durum hem orada yaşayan Müslümanları, hem de buraya göç eden 

göçmenleri zor duruma sokmuştur31.    

 

Sonuç olarak, 1950 sonrası sosyalist ülkelerden gelen Balkan göçmenlerinin artık  

“kurucu” unsur olmaktan çıktıkları, “Dış Türk”,  “göçmen”  ve  buna bağlı olarak da “sorun” 

                                                           
30 Örneğin Bilal Şimşir’in kitaplarında bu tür vurgular  açıkça izlenebilmektedir 
31 Balkan   göçmenleriyle ilgili yapılan alan  araştırmalarda  “muhacirlerin”     “komünist”  
yaftalaması nedeniyle dışlanmaları ve  özellikle, kadın erkek ilişkileri açısından 
yadırganmaları  gibi bulgulara rastlanmaktadır  (Bknz.  Ciğerci, 2008: 64-67)  
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olarak algılanmaya başlandıkları söylenebilir. Bu algıda, nüfus artışı sonucunda tarımda emek 

açığının azalması ve gelen göçmenlerin “iskan” edilmesi için kaynak ve toprak ayırmanın artık 

bir yük gibi algılanması  gibi nedenlerin de  önemli rol oynadığı açıktır.   

 

Tanoğlu’nun  bu konudaki makalesinde, hem gelen göçmenlerin, hem de “Türk”  

köylüsünün yoksul olduğuna dikkat çekilmekte, bu göçün yaratacağı sorunlara işaret 

edilmektedir.   Tanoğlu, ayrıca,  İskan Kanunu ile göçmenlere çok fazla hak tanınmasından 

şikayet ederek, mali kaynakların kıtlığına işaret etmektedir. Tanoğlu’na göre göçmenlere tahsis 

edilecek,     ABD’den alınan Marshall yardımı dışında, çok az kaynak mevcuttu  (Tanoğlu, 

1952-53: 144-145).  

 

Barkan ise, “iç kolonizasyon planına olan ihtiyaç” konusundaki makalesinde, yeni gelen 

muhacirlerin o  güne kadar olduğu gibi, köylere rast gele dağıtılmamaları ve hazırlanacak yeni 

bir kolonizasyon planıyla, tarıma yeni açılacak topraklara  inşa edilecek  yeni tip köylere 

yerleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Barkan’a göre “toprak darlığının” yaşandığı Türkiye’de 

tarıma yeni alanlar katmak ve  yeni tecrübelere girişmek önemliydi. Barkan,  bu konuda, yeni 

kurulan İsrail’i örnek göstererek, “…kendilerine bir vatan kurmak ve ırkdaşlarından… 

yerleştirebilmek için çölleri fetih ve ihya etmeğe çalışan milletlerin bulunduğu bir devirde acaba 

bizim kendi memleketimizde imar ve ihya edilerek köyler ve hatta kasabalar kurabilecek boş 

topraklar bulmamız mümkün olmayacak mıdır?..”  sorusunu sormaktadır (Barkan, 1951-52: 

221). Bir bakıma Barkan, artan göç karşıtlığını “milliyetçi” duygulara hitap ederek azaltmaya 

çalışmaktadır.  

 

Ancak, daha sonra yapılan çalışmalardan Barkan’ın önerdiği kolonizasyon planının 

gerçekleşmediğini ve göçmenlerin rast gele, Batı’daki köylere ve kentlere yerleştirildiğini 

anlıyoruz (Geray, 1961; Geray, 1970; Tanoğlu, 1952-53). Nitekim, Tanoğlu da bu durumu 

eleştirerek, “..Bulgaristan’dan gelen çiftçi göçmenler.. Mevcut köylere serpiştirme… esasen 

yerli halka dahi kafi gelmeyen topraklar üzerine yerleştirilmiş.. Bu durum, köylerde esasen 

düşük olan hayat seviyesini daha da düşürecek…”  demektedir  (Tanoğlu, 1952-53: 159).  

 

Balkan göçmenleriyle ilgili ilk sistematik ve kapsamlı saha araştırmasını yapmış olan 

Oğuz Arı ise, gelenlerin toplu yerleştirilmelerine karşı çıkmakta ve onların toplumla 
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kaynaşmaları  için dağınık olarak yaşamalarının daha doğru olacağı düşüncesini ileri 

sürmektedir (Arı, 1960:  22-23, 44-45).  

 

Gelen göçmenlerin nitelikleriyle ilgili yapılmış olan araştırmalardan, gelenlerin yüzde 

83’ünün tarımla uğraştığı, ancak aralarında zanaatkarlıkla ilgili hünerlere de sahip olanların 

olduğu anlaşılmaktadır (Geray, 1962: 24; Geray, 1970: 16). Diğer taraftan Geray,  gelen 

göçmenlerin iskan kanunu ile köylülere sağlanan toprak tahsisi olanaklarından yararlanmak 

için tarım dışı mesleklerini saklama eğilimde olmalarından söz etmektedir. Ancak,  

Balkanlardaki sosyalist sistemin iş yapısı ile ilgili politikaları konusunda yapılmış olan 

çalışmalardan bu bölgede “köylü-işçi” diye adlandırılan bir emek türünün oluştuğu bilinmektedir 

32. Bu bağlamda, bu durum, saklama eğiliminden çok,   bu dönemde gelenlerin  hem tarımsal, 

hem de tarım dışı mesleklere sahip olan “köylü-işçiler” olmalarından kaynaklanmış olabilir.   

 

Nitekim, bu dönemde gelenlerin,  o tarihlerde yeni başlayan kentleşme süreci içinde 

nitelikli emek olarak kentlerde kolaylıkla iş bulabildikleri bilinmektedir. Bu da onların kır kökenli 

olsalar da tarım dışı meslekler hakkında bilgi sahibi olduklarını göstermektedir. Bu dönemde 

gelenlerin tarım dışı hünere sahip olmalarının, onların kentlerde yeni oluşan sanayileşme 

hareketi için gereksinme duyulan emeğin karşılanmasına da katkıda bulunduğu açıktır. Nitekim 

bu dönemde gelenlerin köylerden çok kentlere yerleşmeye başladıkları gözlenmektedir. 

Nitekim  Geray da bu dönemde göçmenlerin büyük bir kesiminin Batı’daki köylere 

yerleştirildiğinden, ancak göçmenlerin yerleştirildikleri yöreleri terk ederek “gelişmiş ve 

şehirleşmiş” bölgelere gittiklerinden ve aynı zamanda bu göçmenler için ilk defa kentlerde 

mahalle oluşturulduğundan söz etmektedir (Geray, 1970: 24, 31).  

 

Bu çerçevede, kentlere yerleştirilen Bulgaristan göçmenleriyle ilgili ilk sistematik 

araştırmayı yapan Oğuz Arı’nın bulguları büyük önem taşımaktadır. İstanbul’un Taşlıtarla ve 

Bursa’nın Hürriyet Mahallesinde yaptığı alan araştırmasında Arı, o dönemde Amerika’da göç 

araştırmaları alanında çok etkili olan Chicago ekolünün “Asimilasyon Teorisi”nin kavramlarını 

                                                           
32   Balkanlarda sosyalist dönemde tarımda kooperatifleşmenin yanı sıra kırsal 
alanlarda kurulan atölye ve fabrikalarda çalıştırılan yarı tarım işçisi yarı işçilik olarak 
çalışmanın yaygınlaşması “köylü-işçi” diye adlandırılan yeni bir emek türünü ortaya 
çıkarmıştır.   Bu bağlamda, sosyalist dönemde mesleki eğitimin yaygınlaştığı ve kırsal 
alanlarda yaşayanların da göreli eğitim düzeylerinin yükseldiği bilinmektedir 
(Ciğerci:2008:157).  
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kullanarak, göçmenlerin “intibak” sorunlarını incelemektedir. Bu bağlamda Arı, göçmenlerin 

çalışma yaşamlarına intibaklarının, sosyal yaşama intibaklarından daha başarılı olduğu 

sonucuna varmakta ve göçmenlerin intibakını kolaylaştıracak ve kaynaşmalarını 

(asimilasyonlarını) sağlayacak politika önerileri geliştirmektedir (Arı, 1960: 104). Geray da,  

makalesinde, bir taraftan “modern tarım” politikası ile ilgili öneriler geliştirmiş, diğer taraftan 

göçmenlerin “uyum ve bütünleşmelerini” sağlayacak sosyal hizmet ve eğitim gibi sosyal politika 

önerileri geliştirmektedir (Geray, 1970: 31-32).  

 

Bu çerçevede Arı’nın ve Geray’ın çalışmaları ve önerileri göçmenler konusunda “zor” 

kullanma dışında politika oluşturan, göçmenleri  birey olarak kabul eden ve eğilimlerini dikkate 

alan ve “modern” sosyal politika önerileri geliştiren öncü çalışmalar olarak kabul edilebilir. Bu 

öneriler, bir bakıma Türkiye’deki modernleşme sürecinin göç ve göçmenlerle ilgili politika 

önerilerine nasıl yansıdığını da göstermektedir. Ancak bilindiği üzere bu önerilerin uygulamada 

dikkate alındığına dair işaretler mevcut değildir.  

 

4.4 SOĞUK SAVAŞ DÖNEMI BALKAN GÖÇMENLERI II:   1989 BULGARISTAN 
GÖÇÜ VE “GERI DÖNÜŞ”    

 

1951-52 yıllarından sonra Bulgaristan’dan göç daha çok akraba birleşmeleri yoluyla  

devam etmiştir. Bu bağlamda özellikle 1968 yılında imzalanan anlaşma akraba göçünü 

hızlandırmıştır. Bu dönemde Türkiye’de de kentleşme hızlanmış; kentlerdeki yaşam  

çeşitlenmiş ve dinamik bir iş yapısı oluşmaya başlamıştır. Vasileva, 1989 göçüyle ilgili 

makalesinde, Bulgaristan’daki ekonomik durgunluğa karşın,  Türkiye’deki tarımsal ve sanayi 

üretimindeki canlılığın göçmenlere “…daha iyi bir yaşam, daha iyi bir kazanç ve hatta daha 

sonra Batı Avrupa’ya göç etme olanağı…” gibi umutlar vermesinin   etkili olduğunu 

belirtmektedir (Vasileva, 1992: 348).  

 

Genel olarak, 1950 sonrasında yavaş  bir biçimde  devam eden bu göç süreci  1989 

yılındaki  ani ve  kitlesel göç dalgasıyla toplumda yeniden önemli  bir sarsıntı yaratmıştır. Bu  

kitlesel göç dalgasına, 1984’te yönetime gelen Zhivkov hükümetinin Bulgaristan’da yaşayan 

Müslüman grupları Bulgarlaştırarak ülkelerinde tutma politikasını sertleşmesinin neden olduğu 

ileri sürülmektedir. Karpat,  bu dönemdeki Zhivkov  yönetimin Türkleri “Müslümanlığı kabul 
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etmiş Bulgarlar” olarak tanımladığını, adlarını değiştirdiğini, okulları ve camileri kapattığını ve 

Türkçe konuşmayı yasakladığını aktarmaktadır  (Karpat, 2004: 302-303).  

 

Bütün bu baskılar sonucunda Bulgaristan’da  ayaklanmalar ve protesto gösterileri 

başlamış ve bir dizi önemli olayın gelişmesine neden olmuştur. Bu dönemde gerçekleşen 

birinci önemli olay, artan gösteriler sonucunda, Zhivkov hükümetinin Bulgaristan Türklerine 

“seyahat özgürlüğü” adı altında üç aylık turist vizesi vererek göç etmelerine “imkan” sağlaması,  

daha sonra gerçekleşen ikinci önemli olay ise, artan rejim muhalifi protestolar sonucunda 

Bulgaristan’da rejim değişikliğinin gerçekleşmesi,  ve sonuçta  göç eden üç yüz bini aşan 

muhacirden  yüz bininin   geri dönmesidir (Karpat, 2004: 304).   

 

Burada, Soğuk Savaş döneminin son kitlesel göçü olan 1989  göçü  ve geri dönüşün 

Bulgaristan’daki etkileriyle, Türkiye’deki etkilerinin farklı olduğuna dikkat çekmek gerekir. Esas 

olarak bu göçün Bulgaristan’da yönetim değişikliğine neden olması bu göçün önemini 

arttırmaktadır. Bulgaristan’da gerçekleşen demokratikleşme sürecine etkisi  nedeniyle, bu göç 

ve geri dönüş “etnik ilişkiler” konusuyla ilişkili olarak, akademik çevrelerde geniş olarak   

tartışılmıştır (Zhelyazkova, 1998). Diğer taraftan,  bu olayların oluş nedenleri ve etkileriyle  ilgili 

olarak da her iki ülkede farklı açıklamalar getirilmiştir. Burada önce, Bulgar akademisyenlerinin,  

daha sonra da Türk akademisyenlerin görüşlerine yer verilecektir.   

 

1989 göçünün ve geri dönüşün, Bulgaristan toplumunda yaptığı kalıcı ve olumlu etkiler 

nedeniyle, özel ilgiyi hak ettiğini belirten Vasileva,  hem göçün, hem de geri dönüşün  

nedenlerini sorguladığı makalesinde özellikle, etnik çatışmaların çözümünde demokratik 

önlemlerin önemini vurgulamaktadır (Vasileva, 1992).  

 

Aynı şekilde, Ali Eminov da,  bu göçün nedenini  sosyalist Bulgaristan’da yaşayan 

Türklerin kimliklerinin reddedilmesi ve zorla asimile edilme   politikasına bağlamaktadır.  

Eminov’a göre  Türklerin beklenmedik sayıda göçü, Bulgaristan’da ekonomik ve toplumsal 

travma yaratmıştır. Sonuçta tepkilerin oluşumu nedeniyle  rejim değişikliği gerçekleşmiş ve bu 

da   geri dönüşü teşvik etmiştir. Eminov, 1989 göçü sonrasında, Bulgaristan’da  eğitim, din  ve 

ekonomi  alanında  yapılan siyasal   reformların bu ülkede  yaşayan Türklerin,  geçmişe göre,  

kendilerini daha güvende hissetmelerine neden olduğunu belirtmektedir  (Eminov, 1999: 51).   
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Bulgaristan’daki siyasal reformların gerçekleşmesinde, 1989 göçü ve geri dönüşün 

etkili olduğu açıktır. Bu dönemde başlayan demokratikleşme çabaları Bulgaristan’ın Avrupa 

Birliği’ne üye olma süreciyle devam etmiştir. Bütün bu süreçte,   Bulgaristan’da yaşayan Türk 

ve Müslümanların yerleşik bir unsur olduğunu kabul eden, barışçı yöntemlerle demokratik 

taleplerini ifade eden ve sonuçta partileşen Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin de önemli 

katkısının olduğunu kabul etmek gerekir (Dayıoğlu, 2005; Eminov, 1999).  

 

Bulgaristan’la ilgili çalışmalarda özellikle, “geri dönüş” olayı, akademisyenler tarafından 

demokratikleşme ve siyasal katılım olanaklarındaki genişlemenin etnik çatışmaların 

çözümünde ne kadar etkili olabileceğini açıkça gösteren bir olay olarak yorumlanmaktadır.  Bu 

nedenle, 1989 göçü ve geri dönüş olgusu, son zamanlarda, sadece Bulgar akademisyenler 

arasında değil, “etnik çatışma” konusunda çalışan daha geniş bir akademik çevre tarafından 

da tartışılan bir örnek olay olarak ilgi çekmektedir.  

 

Bulgar araştırmacıların “geri dönüşü” anlamak için yaptıkları çalışmalarda, 

Bulgaristan’daki demokratikleşmenin yanı sıra, göçmenlerin Türkiye’de yaşadıkları güçlüklere 

de vurgu yapmaları dikkati çekmektedir. Bu çerçevede, araştırmacılar, göçmenlerin Türkiye’de,  

barınma ve yaşamlarını  sürdürme  konusunda çok büyük sıkıntılarla karşılaştıklarından  ve  

yakın akrabası olanların bile yeterli yardımı alamadıklarından söz etmektedir. Örneğin, 

Vasileva makalesinde, Bulgaristan Türklerinin  çalışma izni alamadıkları için, “kısa süreli, 

güvencesiz ve düşük ücretli”  işlere mahkûm edildiklerini, üstelik, farklı bir toplumsal ortamda 

yetiştiklerinden, yerli nüfus tarafından yadırganıp, dışlandıklarını anlatmaktadır  (Vasileva, 

1992: 349).  

 

Diğer taraftan 1989 göçü ve geri dönüşün Türkiye’de aynı etkiyi yaptığı ve aynı ilgiyle 

karşılandığı söylenemez. Bu farklı algıda Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal konjonktürün de 

farklı olmasının etkisi olabilir. Bu dönemdeki siyasal konjonktürün en önemli özellikleri 

arasında, Türkiye’nin NATO Bloku içinde yer almasıyla yerleşikleşen  “anti-komünist”  ideoloji 

ve 12 Eylül askeri darbesi sonrasında sertleşen  anti demokratik ortam sayılabilir. Bütün bu 

siyasal  ortam içinde, bu göç Türkiye’de,  Bulgaristan’dan farklı olarak, “soydaş”, “Dış Türkler” 

ve “mezalim”  söylemleriyle  etnikçi ve milliyetçi eğilimleri desteklemiştir.     

 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 154 

Bu anti demokratik siyasal ortam içinde, Türkiye’de,  ne geri dönüşlerden söz edilmiş,  

ne de kalan göçmenlerin Türkiye’de yaşadıkları güçlükler gündeme gelebilmiştir. Göç ve 

göçmenlerle ilgili popülist söylem, buraya gelenlerin tümünün “anavatana kavuşarak  

özgürleştiklerini” varsaymakla yetinmiş,  sorunlar ise göz ardı edilmiştir. Geray,  o dönemde 

iktidarda olan Özal yönetimini eleştirerek,  bu yönetimin  hiçbir hazırlık yapmadan göçü teşvik 

ettiğini  ve sonradan da göçmenlerin sorunlarına seyirci kaldığını belirtmektedir (Geray, 1989: 

13).    

 

1989 göçüyle  ilgili  “resmi” araştırmalar, daha çok  durum saptamaya dönük, “envanter” 

niteliğini taşımaktadır. Örneğin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP)  

desteklediği ve  Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılmış olan bir araştırma,  gelenlerin, 

yaş, cinsiyet, meslek, eğitim ve acil gereksinmelerini saptamaya çalışmaktadır  (DİE, 1989)33.  

Bu araştırmanın sonuçlarına göre,   acil ihtiyacı “iş” olan muhacirlerin oranı yüzde 26;  acil 

ihtiyacı  “yiyecek” olan muhacirlerin oranı ise yüzde 10 idi.  Bu araştırmanın konumuz açısından 

en ilgi çekici  sonucu ise, muhacirlerin  neredeyse tümünün (yüzde 90 ve üstü) tamamen kendi 

olanaklarıyla ve kendi istedikleri şehirlere  yerleşmiş olmalarıydı (DİE, 1989). Bu sonuç, bu 

göçte devlet denetiminin de, desteğinin de kalmadığının, geleneksel iskan kurumunun da sona 

erdiğinin göstergesidir.   

 

“Geri dönüş”ün nedenleri ise Türk “resmi” ve siyasal söyleminde  Bulgaristan’da ifade 

edilenlerden çok farklı nedenlere bağlanmıştır. Bu dönemde Devlet Planlama Teşkilatı 

tarafından, gelen göçmenlerin sosyo-ekonomik nitelikleri ve hukuksal konumları ve 

göçmenlere yapılacak, konut, kira, iş bulma, gümrük ve ulaşım kolaylıkları gibi  destekler  

hakkında bilgi veren bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapora göre “geri dönüşün” nedeni,  

göçmenlerin Bulgaristan’da bıraktıkları mal varlıkları ve diğer haklarının düzenlemesinde çıkan 

sorunlardır. Yine aynı rapora göre, muhacirler, turist vizesiyle geldiklerinden  mağdur olmuşlar  

ve  “iskanlı ya da serbest göçmen” olarak yerleştirilememişler ve geri dönmek zorunda 

kalmışlardır (DPT, 1990: 38). Buradan da izleneceği üzere,  resmi görüş,   geri dönüşlerin 

nedenini Bulgar makamlarının göçü yasal statüye oturtmamalarına dayandırmaktadır. Resmi 

raporlarda,  Bulgaristan’daki  siyasal reform, demokratikleşme, göçmenlerin eğilimleri, göçün  

                                                           
33 Bu araştırma sonuçlarına göre gelenlerin yüzde 11’i okur yazar olmayan, yüzde 31’i 
okur yazar ve ilkokul, yüzde 58’i ise orta ve daha fazla eğitimliydiler. Gelenlerin yüzde 
55’i tarım dışı, yüzde 19’ı ise tarımsal işlerde çalışmaktaydı (DİE:1989).  
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travmatik etkileri ve göçmenlerin Türkiye’de karşılaştıkları sorunlar gibi konulardan söz 

edilmemektedir.   

 

Sonuç olarak, “geri dönüş”’ün ve Bulgaristan’daki demokratikleşmenin o dönemde, 

Türkiye’de hiç  önemsenmediği söylenebilir. 12 Eylül sonrası rejimin izlerinin yoğun olduğu, 

Kürt meselesinin silahlı çatışmaya dönüştüğü, etnik sorunların tartışılmasının tabu olduğu  bu 

dönemde, “etnik çatışmada demokratik çözüm”, “demokratikleşme” gibi konuların ilgi 

çekmemesi ve geri dönüşün farklı nedenlere bağlanması  çok da   şaşırtıcı değildir.  

 

Türkiye’deki siyasetçiler ve  araştırmacılar, bu konuya  son yıllarda,  insan hakları ve 

etnik ve kültürel haklarla ilgili tabuların sorgulanmaya başlamasıyla birlikte ilgi göstermeye 

başlamışlardır. Bu ilgi artışında AB sürecinin de etkili olduğu açıktır.  Buna bağlı olarak,  son 

dönemlerde, göçmenler ve Türkiye’de yaşayan yabancılarla ilgili resmi söylemi sorgulayan ve 

onun dışına çıkan  araştırmalar yapılmaya başlamıştır.  

 

Bu çerçevede, Bulgaristan’da etkili olan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin  etnik çatışma 

ve azınlıklar konusunda çalışan akademisyenlerin dikkatini çekmesi yeni ve önemli bir 

gelişmedir (Örneğin: Dayıoğlu, 2005). Aynı şekilde,  Parla’nın “geri dönenlerle” ilgili   

araştırmasını da Bulgaristan göçmenlerinin “anavatan” algısı konusunda “resmi söylemi” 

sorgulaması nedeniyle öncü bir çalışma olarak kabul edebiliriz (Parla, 2005). Parla, bu 

araştırmada, “geri dönüşü” anlamamıza yardımcı olduğu gibi, muhacirlerin göçten sonra yerli 

nüfus tarafından “yabancı” ya da “Bulgar” olarak kabul edilerek marjinalize edilmeleri  hakkında 

da   önemli bilgiler vermektedir (Parla, 2007: 172-174). 

 

Yine aynı çerçevede, Türkiye’ye gelen göçmenler ve yabancıların burada yaşadıkları 

sorunları, iş piyasasında karşılaştıkları ayrımcılığı sorgulayan araştırmalar da yapılmaya 

başlamıştır (Arı, 2007). Bu noktada burada, 1989 göçmenlerinin iş ve konut piyasasına 

eklemlenmesi konusunda yapılmış olan Ciğerci’nin Bursa araştırmasından da söz etmek 

gerekir. Bu araştırma, göçmenlerin eğilimleri, Bulgaristan’la devam eden ilişkileri ve AB 

üyeliğinin göçmenlerin yer değiştirme isteğinde yaptığı etkileri sorgulayan kapsamlı bir çalışma 

olarak dikkati çekmektedir. Ciğerci, araştırmasında, Bulgaristan göçmenlerinin iş piyasasına 

eklemlenme sürecini Portes’in “dahil olma modelini” (incorporation model) kullanarak analiz 

etmeye çalışmaktadır. Bu araştırmadan,  1989 göçmenlerinin her ne kadar devlet katında 
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ayrıcalıklı konumlarını devam ettirmiş olsalar da, gerek toplum ve gerekse daha önce göç etmiş 

olan hemşehrileriyle ilişkileri açısından “ayrımcılıkla” karşılaştıklarını düşünen bir göçmen 

grubu haline dönüştükleri anlaşılmaktadır (Ciğerci, 2008: 226-231).  

 

Bütün bu çalışmalardan, 1990’lı yıllara gelindiğinde, Balkan göçmenlerinin İskan 

Kanunu olanaklarında yararlansalar bile eskisinden farklı bir durumla karşılaştıkları açıkça 

görülmektedir. Bu yeni durumu kavramak için, kentsel alanlardaki emek bolluğunun ve kentlere 

yerleşen köy kökenli göçmenlerin iş ve konut piyasasına eklemlenme mücadelelerinin 

hatırlanması gerekir. Bu yeni konjonktürde, Bulgaristan’dan gelen muhacirlerin, kentlere göç 

eden kır kökenli  “yerli” göçmenlere göre, birçok konuda daha avantajlı oldukları açıktır. 

 

Bu bağlamda, öncelikle, devletin muhacirlere sağladığı kentlerde ucuz ve düzenli kolay 

konut edinme olanağı ve Bulgaristan göçmenlerinin, çalışma isteği, eğitim, iş disiplini gibi 

konulardaki farklılıklarından dolayı işverenler tarafından tercih edilmeleri önemlidir (Erder, 

2007: 62-66). Kıroğlu’nun tez  çalışması da Bulgaristan’dan gelen göçmen kadınların tarım 

dışı işlerde çalışmaya yatkınlıklarını vurgulamaktadır (Kıroğlu, 2002). Bütün bu farklılıklar, 

“yerlilerin” zorlukla iş ve konut piyasasına eklemlendiği bir ortamda, tepkilerin doğmasına 

neden olmuş olabilir (Ciğerci, 2008: 226-231). Bu durum da, en avantajlı göçmen grubu olan 

Balkan muhacirlerin bile uyum ve bütünleşme sorunlarıyla karşılaştıklarını göstermektedir.    

 

Sonuç olarak, bütün bu gelişmelere bakarak, geleneksel iskan kurumunun içgöçü 

denetleme gücünü yitirdiğini söylemek mümkündür. Türkiye’de 1960’lardan sonra hızlanan 

kapitalistleşme sürecine bağlı olarak, içgöç artık tıpkı diğer kapitalist ülkelerde olduğu gibi, 

denetimsiz ve gönüllü bir göç süreci haline dönüşmüştür. Sonuçta, iskan kurumu da,  değişen 

nüfus  ve tarımsal yapıya bağlı olarak içgöçü denetleyen bir kurum olmaktan çıkmıştır. Nüfus 

hareketlerine devletin denetimi artık sadece dolaylı mekanizmalarla yapılabilmektedir. Bu 

geleneksel zorunlu göç kurumunun etkili olduğu alanlar iç güvenlik ve kamulaştırma gibi 

durumlarla kısıtlı olarak kalmıştır.   

 

İskan kurumunun, zorunlu dışgöç kurumu olma işlevi ise, güdükleşerek de olsa devam 

etmektedir. Balkanlardan gelen mültecilerin Türkiye’ye yerleşmesine imkan veren bu kurumun, 

artık onlara bile gerekli desteği veremediği açıktır. Diğer taraftan, Balkan göçmenleri de, 

kuruluş döneminde sahip oldukları, ayrıcalıklı konumlarını yitirmeye başlamışlardır. Buna 
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karşılık bir sonraki bölümde de açıklanacağı üzere, Türkiye’ye farklı ülkelerden gelen 

yabancıların sayısında artış olmuştur. Geliş nedenleri ve kökenleri çeşitlenen yeni nüfus 

hareketleri çok önemli değişikliklerin habercisidir. Bu çerçevede geleneksel zorunlu göç 

kurumu olan  iskan kurumunun yerini, uluslararası hukuku da dikkate alan, farklı etnik grupları 

da kapsayan,  evrensel insan haklarına duyarlı, bireysel eğilimleri ve istekleri de dikkate alan, 

sığınmacı ve mültecilerle ilgili modern bir  kuruma bırakması gerektiği açıktır.   

 

Diğer taraftan bu dönemde yazılanlar incelendiğinde, sosyalist ülkelerde ve 

Balkanlarda yaşayan Müslümanların “soydaş” ya da “ırkdaş” olarak adlandırılsalar da, artık 

dışarıdaki “Türk unsur”,  ya da “Dış Türkler” olarak kabul edilmeye başladığını izlemek  

mümkündür.  

 

4.5 “YENI”  İSKAN KANUNU  

 

4.5.1 GELENEKSELIN YENIDEN, YENIDEN  VE YENIDEN ÜRETIMI  
 

Türkiye’nin iç ve dışgöç politikasında önemli bir yeri olan iskan kurumu, 1950’li yıllara 

kadar, gerek iç, gerekse dışgöçü denetim altında tutabilmiştir. Aynı şekilde, iskan kurumu,  her 

ne kadar yasal düzenlemeyle uygulama arasında tutarsızlık olsa da, tarım topraklarına 

yerleştirmeyle ilgili konularda denetim sağlayabilmiştir.  

 

İskan kurumunun,  tarım topraklarına  yerleştirmedeki  ve içgöçteki denetim gücünü  

özellikle  1960’lı yıllar sonrasında kaybetmeye başladığını söylemek mümkündür. Bu 

dönemde,  nüfus patlaması ve tarımsal yapıdaki değişikliklerin etkisiyle içgöç hızlanmış ve 

denetlenemez boyutlara ulaşmıştır. Resim 1-6’dan da izleneceği üzere, içgöçün serbestleştiği 

dönemde, kentlere akın eden “köylüler”, kentlerde  “kentli-köylü” çelişkisini yaratmış ve 

“gecekondulaşma” ve diğer özellikleriyle yeni bir kentsel yaşamın başlamasına neden 

olmuştur. Yine aynı dönemde, Almanya’ya işçi göçü başlamıştır. Burada bu konuların 

ayrıntılarına girilmeyecektir. Sadece bu dönemin, tarımda kapitalistleşmenin etkisiyle, tarım 

topraklarında özel mülkiyetin tesis edilme sürecinin  hızlandığı  ve tarım topraklarının el 

değiştirdiği bir dönem olduğunu belirtmekle yetineceğiz. Sonuçta,  “iskan kurumu”  hem emeğin 

yerleştirilmesi hem de toprak mülkiyetinin denetimi anlamında eski denetim gücünü tamamen 

kaybetmiştir.  
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Ekte sunulan iskan yasaları izlendiğinde, bu kurumun  zorunlu göç kurumu olarak 

alanının sürekli olarak daraldığı ve sonuçta “ doğal afetler”, baraj ve benzeri altyapı yatırımları 

için “kamulaştırmalar” ve kırsal alanlarda kamu hizmetlerinin düzenlenebilmesi amacıyla “köy 

toplulaştırılması” ve “milli güvenlik” gibi nedenlerle “yerinden edilenlerin” iskanı konusundaki 

uygulamaları düzenleyen bir yasaya dönüştüğü  görülmektedir.   

 

İskan kurumu içgöçün denetiminde güçsüzleşirken, aynı dönemde, “Türk soylu ve Türk 

kültürüne sahip olanlara” muhacir olma hakkının tanınması kuralıyla, dışgöç üzerindeki  

denetimini devam ettirmiştir. Diğer taraftan, bir önceki bölümde de aktarıldığı üzere,  bu 

yasayla Türkiye’ye göç etme ve yerleşme hakkı verilenlerin sayısı da gün geçtikçe azalmıştır. 

Bu yasa bir taraftan “Türk soyu olmayanların” gelişini önlemiş, diğer taraftan “Türk soylu 

olanlara” da isteksizce uygulanmıştır. Bir anlamda bu yasa, dışgöçü önleyici bir politikanın 

uygulanması amacıyla kullanılan ve Türkiye’nin dışa kapalı bir toplum olarak tutulması 

politikasının bir aracı haline dönüşmüştür.    

 

Bugüne kadar uygulanan “kapalı” Türk dışgöç  politikasında etkili olan bu yasa, 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın savaş sonrası mülteci haklarını düzenleyen 1951 tarihli 

Cenevre anlaşmasının imzalanması sırasında da dikkate alınmıştır. Nitekim, 1961 yılında 

Türkiye bu anlaşmayı imzalarken  sadece “Avrupa’da 1951’den önceki olaylarda zarar 

görenleri” mülteci olarak kabul edeceğini belirtmiş ve böylece İskan Kanunu ile getirilen 

sınırlamalar devam ettirilmiştir.  

 

Türkiye’nin mültecilerle ilgili bu anlaşmayı, zaman ve coğrafi sınırlamayla imzalaması 

uluslararası camiada sürekli olarak eleştirilen bir konu olmuştur. Sonuçta, Türkiye  zaman 

kısıtlamasını, 1967 yılında imzalanan Mültecilerin Statüsünü Belirleyen Protokolle kaldırmıştır. 

Ancak, Türkiye’nin sadece Avrupa’dan gelen mültecileri kabul etmesini öngören coğrafi 

kısıtlama halen uygulanmaktadır. Türkiye’ye Balkanlardan başka bölgelerden mültecilerin 

gelmesini önleyen bu kısıtlamanın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta 

olmak  üzere  uluslararası çevreler, özellikle son dönemlerde AB  tarafından eleştirildiği, ancak 

Türkiye’nin bu politikayı,  “ulusal güvenliği” ilgilendiren çeşitli nedenlerle   sürdürme eğiliminde 

olduğu bilinmektedir (Kirişçi, 1996; Kirişçi, 2003).  

 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 159 

Türkiye bugün de, İskan Kanunu’nun belirlediği kurallar çerçevesinde, sadece “Türk 

soylu ve Türk Kültürüne” sahip olanlara sığınmacı ve mülteci olma hakkı tanımaktadır. 

Vatandaşlık Yasası da “Türk” olan herkesin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabileceğini  

öngörmektedir34.  Türk dışgöç ve yabancı politikasının “Türk soylu” olanlara sağladığı bu ve 

benzeri ayrıcalıklar, buna karşılık “Türk soylu” olmayanlara, çeşitli yasalarla getirilen 

kısıtlamalar,  akademik çevreler, sivil toplum örgütleri, ve dış politikayla ilgili çevrelerde yoğun 

olarak eleştirilmektedir. 

 

Türkiye’nin dışgöç politikasının kapalılığı sadece vatandaşlığa girişle sınırlı değildir.  

Yabancıların “işe girme”, “mülk edinme” ve “yerleşme” gibi konularda kısıtlı haklara sahip 

olduğu bilinmektedir. Bu durum da, aynı şekilde sadece dış politikayla ilgili  olanlar tarafından 

değil, Türkiye’de yaşayan yabancılar ve insan hakları dernekleri tarafından da eleştirilmektedir.  

 

Son dönemde Türkiye’ye sürekli olarak birbirinden köken ve geliş amacı açısından 

farklı yabancı gelmekte,  ancak bu gelişlerle ilgili yeterli düzenleme olmadığından Türkiye 

hepsini “yasadışı” olarak kabul etmekte, polisiye uygulamalar yaparak  yabancıların sorunlarını 

daha da çözümsüz hale getirmektedir. Özellikle, 1990 sonrasında Türkiye’nin dış dünya ile 

ilişkilerinde,  küreselleşme ve yeni nüfus hareketleri gibi nedenlerle gerçekleşen değişiklikler,  

artık 1930’lı yılların “yabancı” algısı ve yabancı korkusuyla kurgulanan dışa kapalı göç 

politikasının sürdürülmesini olanaksız kılmakta ve yeni bir yabancı politikasının geliştirilmesini 

zorunlu kılmaktadır.    

 

Gün geçtikçe artan  bu yeni nüfus hareketlerinin, hangi tür yeni politikalarla 

düzenleneceği konusu uluslararası çevrelerde de yaygın olarak tartışılan konulardandır. 

Ancak, uluslararası camia, insan hakları ve göçmen hakları, özellikle sığınmacı ve mültecilerin 

hakları konusunda belli bir uzlaşmaya sahiptir. Uluslararası çevreler bu nedenle, Türkiye’nin 

“Türk soylu” olmayan sığınmacı ve mültecileri kabul etmemesine tepki göstermektedir. Bu 

konu, özellikle AB ile ilişkilerde, sıkça gündeme gelmektedir. Nitekim Türkiye 2003 yılında 

                                                           
34 403 sayılı 1964 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanununun ilk maddesi “doğum yoluyla” 
vatandaşlık kazanmayı “Türkiye içinde ve dışında Türk babadan olan ya da Türk 
anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşıdırlar” diye 
tanımlamaktadır.    



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 160 

hazırladığı “İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı”nda,  AB’ye üye olmayı  hedeflediği 2012 yılına 

kadar yeni bir iltica yasası hazırlayacağı taahhüdünde bulunmuştur.  

 

Diğer taraftan, bir önceki bölümde de belirtildiği üzere 1934 Sayılı İskan Kanunu yıllar 

içinde sürekli olarak değişikliğe uğramıştır. Aynı şekilde,  geçen zaman içinde, bu yasanın 

“kolladığı” tek zorunlu göçmen grubu olan Balkan göçmenlerinin eğilimleri de 

değişmiştir.Örneğin Bulgaristan’ın AB’ye üyeliği orada yaşayanların göç eğilimlerinde 

değişikliğe neden olmuştur. Diğer taraftan, Türk toplumu açısından  Balkan göçmenlerinin  

1920’lerin başındaki önemi kalmamış ve   gündemdeki yerini yitirmiştir.      

 

Bu bağlamda, 1998 yılında “Türkiye’deki Yabancılar” konusunda yapmış olduğumuz bir 

araştırma sırasında, iskan kurumunu ve onun oluşturduğu  “muhacirlik” sistemini çok özel, 

siyasal ve tarihsel bir kurum olarak tanımlamıştık. Bu geleneksel kurumun düzenli ve 

sistematik olmayan uygulamalar yaptığını ve bu uygulamaların, dış politikadaki 

dalgalanmalara ve dönemin iktidarının eğilimlerine göre değiştiğini  gözlemlemiştik. Yine aynı 

şekilde, bu yasayla oluşturulan “muhacirlik” sisteminin  güncel gereksinmeleri ve göçmenlerle 

ilgili evrensel hakları karşılamaktan uzak olduğu ve işlevini geniş ölçüde yitirdiğini saptamıştık. 

Söz konusu araştırma için 1998 yılı Şubat ayında bu yasayı uygulamaktan sorumlu olan Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde, kurumun yetkilileri 

de bu kurumun işlevini yitirmiş olduğunu  ve güdük bir bürokratik birim haline dönüştüğünü 

belirtmişlerdi (Erder, 2000).  

 

Bu çerçevede, söz konusu araştırmanın bazı sonuçlarını aktaran yazıda “.. yasadaki  

göçmen ve muhacir tanımlarının, yoruma muhtaç “Türk kültürüne bağlılık” temasının ve köylü 

toplumları için yeterli olabilecek “iskan” anlayışının güncel gerçeklerden uzak kalışı...” 

vurgulanarak, bu yasanın değiştirilmesi gereği gündeme getirilmişti (Erder, 2000: 241). Yine 

aynı  yazıda, değişen siyasal konjonktür içinde,  hem muhacirlik kurumunun işlevini yitirmesi, 

hem de geleneksel muhacirlerin göç etme eğilimindeki değişikliklere  karşın bu kurumun 

varlığını sürdürmesi nedeniyle  dışgöç politikasının sahipsiz kaldığı ve güncel gelişmeleri 

izlemediği saptaması da yapılmıştı (Erder, 2000: 243).  

 

Böyle bir  ortamda  ve 2003 yılında kabul edilen Ulusal Eylem Planı’nın hedeflerine 

karşın,  kamuoyunda hemen hiç tartışılmadan ve sessiz sedasız bir biçimde,  2006 yılında yeni 
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İskan Yasası çıkarılmıştır. Güncel gereksinmelere uygun yeni, kapsamlı, çağdaş ve insan 

haklarına saygılı bir dışgöç kurumunun oluşturulmasının beklendiği bir dönemde, bu yasanın 

tekrar ve üstelik 1934’lerle aynı “ruhu” taşıyan bir biçimde çıkarılmış olduğunu fark etmek 

araştırmacılar için şaşırtıcı bir durum olmuştur.   

 

Bu bölümde, bütün bu süreci ve iskan kurumunun geldiği yeni evreyi anlamak amacıyla 

yeni İskan Kanunu’nun oluşturulma süreci hakkında bilgi verilecektir. Ancak önce, aşağıda, 

1926 yılından bu yana İskan Kanunu’ndaki değişmeleri (ya da sürekliği) izlemek amacıyla bazı 

maddeleri  aynen aktarılacaktır (Bknz. EK 1, EK 2, EK 3, EK 4):     

 

885 Sayılı İskan Kanunu 1926 

Birinci Madde-Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahilinde tavattun etmek maksadile 

hariçten münferiden veya müçtemıan gelmek isteyenlerin Hükümetçe müttehaz 

kararlara tevfikan kabulleri ve iskan mahallerinin tayini ve bu mahallere sevki Dahiliye 

vekaletine aittir. 

İkinci Madde- Türk harsına dahil olmayanlarla sirayet devrindeki firengililer, cüzzama 

meptela eşhas ve aileleri, ceraimi siyasiye ve askeriye müstesna olmak üzere cinayetle 

mahkum olanlar, anarşistler, casuslar, Çingeneler ve memleket haricine çıkarılmış 

olanlar kabul edilmezler.  

 

2510 Sayılı İskan Kanunu 1934 İlk Hali 

Birinci Madde- Türkiyede Türk kültürüne bağlılık dolayısıyla nüfus oturuş ve yayılışının, 

bu kanuna uygun olarak, İcra Vekillerince  yapılacak bir programa göre, düzeltilmesi 

Dahiliye vekilliğine verilmiştir.   

İkinci Madde- Dahiliye vekilliğince yapılıp İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak 

haritaya göre Türkiye, iskan bakımından üç nevi mıntıkaya ayrılır: 

1 numaralı mıntıkalar: Türk kültürlü nüfusun tekasüfü istenilen yerlerdir. 

2 numaralı mıntıkalar: Türk kültürüne temsil istenilen nüfusun nakil ve iskanına ayrılan 

yerlerdir.  

3 numaralı mıntıkalar: Yer, sıhhat, iktisat, kültür, siyaset, askerlik ve inzibat sebepleriyle  

boşaltılması istenilen ve iskan ve ikamet yasak edilen yerlerdir. 
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Yukarda yazılan iskan mıntıkalarının tasdikli haritasında, zamanla ortaya çıkacak 

ihtiyaca göre değişiklikler yapılması Dahiliye vekilliğinin teklifi üzerine İcra Vekilleri 

Heyeti kararına bağlıdır.  

Dördüncü Madde-  A: Türk kültürüne bağlı olmayanlar, 

                                 B: Anarşistler, 

                                 C: Casuslar , 

                                 Ç: Göçebe Çingeneler, 

                                D: Memleket dışına çıkarılmış olanlar Türkiye’ye muhacir olarak 

alınamazlar  

 

2510 Sayılı İskan Kanunu 1934 Son Hali (2006) 

Madde1- (değişik madde 1947) Muhacir ve mültecilerle göçebelerin ve gezginci 

çingenelerin yurt içinde yerleştirilmeleri; Türk kültürüne bağlılık ve nüfus oturuş ve 

yayılışının düzeltilmesi amaciyle Bakanlar Kurulunca yapılacak programa uygun olarak 

İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tertiplenir.  

Madde 2- (mülga Madde 1947)  

 Madde 4-                 A: Türk kültürüne bağlı olmayanlar, 

                                 B: Anarşistler, 

                                 C: Casuslar , 

                                 Ç: Göçebe Çingeneler, 

                                D: Memleket dışına çıkarılmış olanlar Türkiye’ye muhacir olarak 

alınamazlar. 

 

5543 Sayılı İskan Kanunu 2006 

Madde 1- Bu kanunun amacı; göçmenlerin, göçebelerin, yerleri kamulaştırılanlar ile milli 

güvenlik nedeniyle yapılacak iskan çalışmalarını, köylerde fiziksel yerleşim 

düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas şartları ve alınacak tedbirleri, iskan edilenlerin 

hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.  
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Madde 2- Bu kanun, yurt dışından gelen göçmenlerin, yerleri kamulaştırılanların, 

göçebelerin ve milli güvenlik nedeniyle yerlerinin değiştirilmesine karar verilenlerin 

iskanı ile köylerin toplulaştırılmasına ve fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin 

uygulamaya esas alınacak tedbirler dair hükümleri kapsar.    

Madde 4- Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olmayan yabancılar ile Türk soyundan 

ve Türk kültürüne bağlı bulunup da sınır dışı edilenler ve güvenlik bakımından 

Türkiye’ye gelmeleri uygun görülmeyenler göçmen olarak kabul edilemezler.  

 

Yukarıdaki maddeler incelendiğinde,  iskan kurumunun esas olarak, bir zorunlu göç 

kurumu olarak yaşamaya devam ettiği gözlenmektedir. Bu çerçevede, yasa, dışarıdan gelen 

“Türk soylu ve Türk kültürüne bağlı” göçmenleri, “yerleri kamulaştırılanları”, “milli güvenlik 

nedeniyle yerleri değiştirilenleri” ve “ köyleri toplulaştırılanları” “iskan etmeye”  devam 

etmektedir.  Bu yasada dikkati çeken en önemli değişiklik, daha önce,  Türkiye’ye göçmen 

olarak alınamayacaklar arasında sayılan “anarşistler, casuslar ve göçebe Çingenelerin”    yeni 

yasada yer almamasıdır.  AB ile ilişkilerin bu yasaya yaptığı en önemli katkı, yasadan   

“Çingeneler” ifadesinin en azından “lafzen”  çıkarılmış olmasıdır.  

 

Dışgöç açısından işlevi güdükleşmiş, içgöç açısından ise, “milli güvenlik gerekçesiyle 

yer değiştirme” ve “afet ve kamulaştırma” alanlarına sıkışmış olan iskan kurumunun  2006 

yılında yeniden ve 1934’teki anlayışla çıkarılmasının nedenlerini anlamak ilgi çekici bir konu 

olarak belirmiştir. Bu nedenle, bu araştırma kapsamında  yasanın meclise getirilmesi sırasında 

öne sürülen  gerekçeler ve mecliste yapılan  tartışmalar incelenmiş ve konuyla ilgili  meclis 

üyeleri  ve bürokratlarla görüşmeler yapılmıştır. Bir sonraki bölümde bu araştırmanın sonuçları    

kısaca aktarılacaktır.  

 

4.5.2 2006 YENI İSKAN YASASI: YASAYA DEVAM, KURUMA SON  
 

Akademik ve siyasal çevrelerde, iskan kurumu halen mübadele, tehcir, Kürt sürgünleri 

ve Balkan göçleri gibi  konularda “tarihsel”  ve “siyasal”  travmatik olaylarla birlikte  anılmakta 

ve tartışılmaktadır. Bu bölüme kadar aktarılanlardan da hatırlanacağı üzere, bu kurum 

birbirinden farklı grupları, birbirinden farklı dönemlerde yapılan ve niteliksel olarak değişen 

uygulamalar nedeniyle değişik biçimlerde etkilemiş ve değişik hatıralar üretmiştir. Bu kurum 

kimisi için kurtuluş, kimisi için ise felaket anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, bütün bu 
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çevrelerin, bu zorunlu göç uygulamalarını düzenleyen  kurumun  halen yaşamaya devam 

ettiğinin ve hatta 2006 yılında aynı “yabancı korkusu” dolu bir ruhla yeniden çıkarıldığının 

“farkında” olduğu  ise pek söylenemez. Bir bakıma bu yasaya ilgi   sadece “ateşin düştüğü 

yerde tüten dumanla”  sınırlı kalmaktadır.   

 

İnsan haklarına ilginin göreli olarak genişlediği bugünün siyasal koşulları içinde bile 

İskan Kanunu’nun halen bazı grupları incitmeye devam ettiği açıktır. Ancak, bugünlerde bu 

yasadan zarar görenlerin daha çok Türkiye’ye sığınmak isteyen “Türk soylu ve Türk kültürüne 

sahip olmayan” yabancılar oluşu bu ilgiyi azaltmaktadır.  Bütün zorunlu göçmenler gibi, 

Türkiye’ye sığınma amacıyla gelenlerin çok zor durumda oldukları, seslerini duyuramadıkları 

ve maalesef Türkiye’de “marjinal olarak” algılanan insan hakları savunucusu kurum ve 

kişilerden başka sözcülerinin olmadığı da bilinmektedir.  Ne yazık ki, bu gruplar, ne siyasetçiler, 

ne de geçmişte bu yasadan etkilenmiş gruplar tarafından dikkate alınmaktadırlar. Yasadan 

etkilenenlerin “yabancı” olmaları, yasanın eleştirisinin de  “dışarıdan” yapılmasına neden 

olmaktadır. Bu durum, “yabancı korkusunun” yaygın olduğu bir toplumda konuya dikkati 

çekmekten çok, bu  konunun “ulusal güvenlik” konusu olarak itildiği yerde kalmasına katkıda 

bulunmaktadır.  Bu yasadan bugün zarar görenlerin hikayeleri  muhtemelen daha sonra 

yazılacaktır.     

 

2008 yılında İskan Kanunu’nun yeniden çıkarılışı ile ilgili olarak Ankara’da, bu yasa  

hakkında bilgi sahibi olabileceğini düşündüğümüz, farklı partilere mensup  meclis üyeleriyle 

görüşme yapılması tasarlanmıştı. Bu amaçla, İskan Kanunu tasarısını hazırlayan TBMM 

Bayındırlık Komisyonu üyeleri, Balkan göçmenleri ve Kürt sorunuyla ilişkili milletvekilleriyle 

görüşmeler yapılması tasarlanmıştı. Sonuçta, yapılan temaslardan sonra, Mayıs 2008’de 

Ankara’da, biri komisyon başkanı olmak üzere dört  AKP’li, bir  DTP’li beş  milletvekili, iki 

akademisyen  ve üç bürokratla görüşme yapılmıştır. Aynı şekilde, yeni yasanın uygulanması 

ve işleyişi ile ilgili olarak, İstanbul’da üç bürokratla görüşme yapılmıştır.  

 

Bu görüşmeler sırasında komisyon başkanı olan milletvekili, sayısız kez değişikliğe 

uğramış olan bu yasanın değiştirilmesinin uzun bir süredir gündemde olduğunu belirtmiştir. Bu 

milletvekiline göre, zamanla ve özellikle son dönemlerde yapılan “kamu yönetimi reformuyla”  

yasada  atıfta bulunulan kamu kurumları büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. Bu bağlamda 

gerçekleşen en önemli değişiklik, bu yasaya ev sahipliği yapan Köy Hizmetleri Genel 
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Müdürlüğü’nün 2005 yılında lağvedilmesidir. Bütün bu anlatılanlar, yasanın ilkesel bir 

düzenlemeden çok bürokratik nedenlerle değiştiğini göstermektedir. Bu çerçevede,  

kamulaştırma işlemlerinin yapılacağı birimler, bedellerin saptanması ve bedellerin finansmanı  

gibi konular da önemli görülen gerekçeler arasında sayılmıştır. Nitekim yasa taslağının 

komisyonda tartışılması sırasında da benzer gerekçe  öne sürülmektedir:   “… Günümüze 

kadar geçen zaman içinde … gelişmeler yaşanmıştır. .. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

kapatılmış, fonlar tasfiye edilmiş, aile ve aile reisliğine ilişkin.. Medeni Kanun’da farklı hükümler 

yer almış…” 35 

 

Nitekim mecliste gerek komisyon ve gerekse genel kurulda yapılan görüşmelerde 

yasanın “geleneksel işlevleri” esas olarak, “Balkan göçü”  bağlamında hatırlansa da yasanın 

zorunlu göçle ilişkisi, Türk dışgöç politikasını kısıtlayıcı yönü, AB ve BMMYK’nin bu yasayla 

ilgili eleştirileri gibi konular fazla gündeme gelmemiştir. Yapılan tartışmalarda, meclis üyeleri, 

baraj yatırımları nedeniyle yapılan kamulaştırmalardan mağdur olan “hak sahibi” köylüler, 

orman köylülerinin karşı karşıya oldukları güçlükler gibi konuları gündeme getirmiştir. Bu arada 

sadece bir komisyon üyesi Avrupa’daki göçmen haklarından örnek vermeye kalkmışsa da bu 

örnek fazla ilgi çekmemiştir36.  

 

Bu yasanın “sorunlu” noktaları daha çok komisyona bilgi veren bürokratlar tarafından 

gündeme getirilmiştir. Ancak onların  önerileri de  çok fazla dikkate alınmamıştır. Örneğin,  

komisyon toplantısında söz alan DPT uzmanı, yasanın “göçmen olarak kabul edilemeyecekler 

cümlesinin”,  “ Türk soylu göçmen olarak kabul edilemeyecekler” biçiminde değiştirilmesi 

gerektiğini, maddenin eski halinin uluslararası toplantılarda sorun çıkardığını belirtmiştir. 

Ancak bu öneri de kabul edilmemiştir.37 Aynı komisyon toplantısında DPT temsilcisi Doğu ve 

Güney Doğu Anadolu’da köylerin “boşalması” sırasında bu yasanın uygulanmamış olmasının 

yarattığı sıkıntıdan ve bu konunun BM ve AB’deki yankılarından söz etmiştir. Komisyon üyeleri 

ise yasa tasarısında “milli güvenlik” gerekçesinin halen yer aldığını ancak, köy boşalmalarının 

                                                           
35 TBMM Tutanak Müdürlüğü Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu. 20. 
6. 2006 tarih sayfa 2.   
36 TBMM Bayındırlık , İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 22. Dönem 4. Yasama 
Yılı 8. 6. 2006 tarihli 49. Toplantı tutanağı. S: 5. v 
37 TBMM Tutanak Müdürlüğü: BİUT komisyonu  20. 6. 2006 tarih s: 2. 
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bu kanun kapsamına alınmasının yeni sorunlar doğuracağını ileri sürerek öneriyi 

reddetmiştir.38 

 

Ankara’da diğer meclis üyeleriyle yapılan görüşmelerde bu yasanın mecliste fazla bir 

muhalefetle karşılaşmadan “rutin” bir süreç içinde kabul edildiği anlaşılmaktadır. İskan 

kurumunun geçmiş uygulamalarından olumlu ya da olumsuz etkilenmiş olan gruplara mensup 

olan ya da bu gruplar hakkında bilgi sahibi olduğu düşünülen  milletvekillerinin de, meclisten 

yeni geçmiş olan  iskan yasası ile ilgilenmedikleri anlaşılmıştır. Bu milletvekilleriyle yapılan 

görüşmelerde, bu yasanın Balkan göçü ve Kürt sorunu gibi konularla ilişkisi daha çok geçmişe 

referansla kurulmuştur. Ancak, bu milletvekilleri, yasanın insan hakları ve göçmen haklarıyla 

ilgili kısıtlayıcı yönleri ya da dışgöçü önleyici etkisi gibi konularla ilişkisini kurmamışlardır.   

 

Bu yeni yasanın uygulanmasından sorumlu bürokratlar da,  bu yasanın daha önceki 

yasadan esas olarak çok farklı olmadığını ve esas olarak dışgöçle ilgili olarak aynı ruhu 

taşıdığını belirtmişlerdir. Bürokratlar, bu yasanın 1934’ten bu yana onlarca maddesi mülga olan 

ve onlarca maddesi değişikliğe uğramış olan eski  İskan Kanunu’nun değişen kurumsal yapıya 

uyarlanması amacıyla çıkarıldığını belirtmişlerdir. Diğer taraftan, görüşme yaptığımız konuyla 

ilgili bürokratlar, bu yeni yasanın bürokratik sorunları çözümleyemediğini aksine yeni ve içinden 

çıkılmaz yeni sorunlar yarattığını ileri sürmüşlerdir. 

 

Bu eleştirilerden  en önemli payı,  yeni yasanın öncesinde bu yasayı uygulamaktan 

sorumlu olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün lağvedilmesi kararı almıştır. Bu bağlamda, 

bürokratlar Köy Hizmetlerinin 2005 tarihinde 5286 sayılı yasayla lağvedilmesinin ve bu kuruma 

ait görevlerin farklı teşkilatlara devredilmesinin İskan Kanunu’nun uygulanmasında önemli 

sorunlar ve karışıklık yarattığını belirtmişlerdir. Bu çerçevede,  2005  tarih ve 8554 sayılı 

“Kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Devir İşleri” ile ilgili  kararname ile, bu  Genel 

Müdürlüğün iskanla ilgili birimlerinin, işlevlerinin, personelinin ve arşivlerinin  illerde “özel 

idareye”, merkezde “Bayındırlık İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü”’ne, İstanbul ve 

Kocaeli gibi şehirlerde ise Belediyelere, iskanlı göçmenlerin işlemlerinin ise TOKİ’ye 

devredilmiş olması eleştirilmektedir.  

                                                           
38 TBMM Tutanak Müdürlüğü Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu. 20. 
6. 2006 tarih sayfa 3.   
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Türkiye’nin mevcut yerleşme düzeninde önemli yer tutan zorunlu göçleri yöneten ve 

Türkiye’ye  gelen  “muhacirlerin” göç etmesinde ve iskanında etkili olan ve halen de dışgöçte 

etkisi devam eden bu geleneksel iskan kurumunun işlevlerinin, konuyla ilgili personelinin ve 

özellikle arşivlerinin umursamazlıkla dağıtılmış olmasının çok önemli bir durum olduğu açıktır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün tamamen başka gerekçelerle lağvedilmesinin nedenleri 

ve etkileri ayrıca incelenmesi gerekli bir konudur. Ancak bu kurumun içinde yer alan bu en eski 

kurumun özensizce ve üzerinde hiçbir düşünce üretilmeden dağıtılması üzerinde ayrıca 

tartışılması gereken çok önemli bir konudur. Yapılan görüşmelerde, bu kurumun lağvedilmesi 

sırasında, çok farklı nedenlerle çok tepki gördüğü ve kapatılma gerekçesinin “siyasi” olduğu 

belirtilmişti. Nitekim dönemin Başbakanlık Müsteşarı olan Ömer Dinçer de 2008 yılında yaptığı 

bir konuşmada bu kurumun KÖYDES projesi bağlamında lağvedildiğini belirtmişti 39 . Bu 

bağlamda, o dönemde gösterilen tepkilerin daha çok Köy Hizmetleri’ne bağlı işyerlerinde 

çalışan işçilerin bağlı olduğu sendikalardan geldiği anlaşılmaktadır.  

 

İskan kurumunun dağıtılmasına, bürokratların itirazları dışında fazla tepki 

gösterilmediği anlaşılmaktadır. Nitekim, 2006 sayılı İskan Kanunu’nun tartışılması sırasında 

da  bu konu hiç  gündeme gelmemiş ve bu yeni durumun aynen devam etmesi kabul edilmiştir. 

Burada dikkati çekmek istediğimiz ilk nokta, Türkiye’nin yerleşme tarihi açısından çok önemli 

olan bir kuruma ait bilgi kaynaklarının, arşivlerin özensiz bir biçimde dağıtılmış olmasıdır.  

İstanbul’da yaptığımız görüşmeler sırasında, iskan kurumunun işlevlerinin bir kısmını üstlenen 

kurumların hem yeni görevleri, hem de dağıtılan arşivle ilgili sorunları olduğunu gözlemlemiştik. 

Bu konu özellikle araştırmacıların dikkatini çekmek istediğimiz önemli bir konudur.   

 

Burada dikkati çekmek isteyeceğimiz ikinci önemli nokta ise, İskan Kanunu‘nun 

dışgöçle ilgili ruhunu aynen devam ettiren yeni yasanın dışgöçle ilgili uygulamaların muhatabı  

konusundaki belirsizliktir. Türkiye’nin dışgöç politikasını etkilemeye devam eden bu yeni 

yasanın kurumsal olarak, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve TOKİ gibi  konuyla ilgili uzmanlığı 

olmayan kurumlara bağlanmış olması ilgi çekici bir durumdur. Bu durum, bir bakıma, dışgöçle 

ilgili yeni ve kapsamlı bir göç politikasının ve göç kurumunun hazırlanmasını açıkça ortaya 

                                                           
39 Ömer Dinçer’in Marmara Üniversitesi Kent Sorunları Araştırma Merkezi’nde yaptığı 
konuşma. 02/05/2008. 
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çıktığı bir dönemde tam tersi eğilimleri besleyen bu yeni durum “dışgöç” politikası  konusundaki  

duyarsızlığın ve sahipsizliğin önemli bir işaretidir. 

 

Bu yeni dönemde iskan kurumunun ruhunun yaşamaya devam ettiğini, diğer taraftan  

kurumun somut olarak yaşamasına  son verildiğini söyleyebiliriz.  

 

4.6 SONUÇ 
 

Türkiye’nin göç politikasının ana güzergahını anlamaya çalıştığımız bu araştırmaya 

başladıktan sonra, iskan kurumunun iç ve dışgöç politikasındaki  öneminin farkına vararak bu 

konu üzerinde yoğunlaşmaya ve bu kurumu, göç politikası açısından incelemeye karar verdik.   

 

Bu çerçevede, bu araştırmada, değişen siyasal konjonktüre ve toplumsal koşullara 

bağlı olarak sürekli yeniden üretilen iskan kurumunun, göç politikasına etkisini ve siyasal 

konjonktüre bağlı olarak geçirdiği değişim  incelenmiştir. Bu değişimin incelenmesi sırasında, 

bu kurumdan etkilenen gruplar hakkında yapılmış olan çok sayıda araştırma ve yayın 

saptanmıştır. Son iki bölümde (Üçüncü ve Dördüncü Bölüm), bu yayınlar “göç politikası” 

açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Raporun büyük bir kesimi ikincil kaynaklara 

dayanmaktadır. İskan kurumunun yakın dönemleri hakkında ise meclis raporları, tutanaklar, 

yasalar ve ilgililerle görüşmeler yapılarak birincil kaynak derlenmiştir. Bütün bu 

değerlendirmelerde bazı noktaların dikkate alınması gerekmektedir. Bunlardan birincisi, ikincil 

kaynakların farklı disiplinlere ait olan ve farklı metodolojiler kullanan yayınlar olmasıdır. Bunun 

yanı sıra bu yayınlar daha çok, iskan kurumunun “ses getiren” uygulamalarının yapıldığı 

dönemlere, birbirlerinden bağımsız olarak, yoğunlaşmış olmasıdır. Bu nedenle, bu dönemler 

hakkında daha fazla bilgi edinilebilmiş ve o dönemlere raporda daha çok yer verilmiştir. Ancak 

yakın dönemle ilgili  önemli bir nokta ise, araştırmacıların, siyasetçilerin ve bürokratların halen 

yürürlükte olan bu kuruma karşı ilgisiz olmalarıdır. Yakın dönemle ilgili araştırma ve yayın 

sayısı kısıtlıdır. Bu yayınlar da daha çok farklı ülkelerden gelen “mülteciler” ve “sığınmacılar”la 

ilgilidir. Bu bağlamda, bu kurum halen etkili olsa da sadece, “mülteci ve sığınmacılar” 

konusunda sürdürdüğü kısıtlamalar nedeniyle, AB ile müzakerelerde ya da BMMYK 

raporlarında, gündeme gelmektedir.   
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Bu çalışmada, Üçüncü ve Dördüncü Bölümün incelenmesiyle de izleneceği üzere, 

iskan kurumu, Osmanlı döneminde, tıpkı diğer  geleneksel toplumlarda olduğu gibi, savaşta ve 

barışta yaşamsal öneme sahipti. Osmanlı’da  iskan kurumu,  tarımsal emeğin yerleştirilmesi, 

tarımsal üretimin sürdürülmesi,   “düzeninin” tesisi ve denetimi için  özel  bir zorunlu göç 

kurumuydu. Sürgünler bu kurumun en dikkati çeken uygulamalarıydı.  

 

Burada vurgulamak istediğimiz bir başka nokta da, bu kurumun,  sadece Osmanlı 

döneminde değil, Cumhuriyet’in kuruluş döneminde ve sonrasında da etkisini sürdürmüş 

olmasıdır.    Farklı konjonktürlerde, farklı etkiler yaratan bu  zorunlu göç kurumu bugün de 

yaşamaya devam etmektedir. Bu nokta, özellikle tartışılması gereken bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu raporun hazırlanmasında, bütün dönemleri kapsayıcı sistematik bir ele alıştan 

çok,  devamlılığa işaret etme gibi mütevazı bir kaygı mevcuttur. 

 

Bu çalışmada da izleneceği üzere, iskan kurumu başlangıçta yazılı kuralların olmadığı  

geleneksel hukuk kurumuyken süreç içinde, yazılı kurallara bağlanmış ve  en azından biçim 

açısından modern hukuk kurumuna doğru dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm sırasında, 

bireysel hakların ve insan haklarının gelişme sürecine bağlı olarak bazı kuralların da nitelik 

değiştirdiğini izlemek mümkündür.  

 

Bu bağlamda, bu kurumun insan hakları açısından en tartışmalı olduğu dönemler 

kitlesel sürgünlerin yapıldığı dönemlerdir. Bu kurumun özellikle Osmanlı’nın son dönemleri ve  

Cumhuriyet’in kuruluş döneminde  travmatik etkileri olan uygulamaları, hem resmi tarihçilerin,  

hem de bu konulara eleştirel yaklaşan sosyal bilimcilerin en çok ilgisini çeken konulardandır.  

Bu nedenle, bu raporda o dönemlere ait bilgiler göreli olarak daha zengindir. Nitekim, bu 

kurumla ilgili yazında daha çok “Ermeni tehciri”, “mübadele”, “Kürt sürgünleri” gibi dönemler  

önemli bir yer tutmaktadır. Diğer taraftan bu kurum aracılığıyla Türkiye’ye gelen  “muhacirler” 

de farklı bağlamda, ilgi çekici bir diğer yazın grubunu oluşturmaktadır. Türk milliyetçi yazınında 

“Dış Türkler” ve “muhacirlerin” önemli yeri olduğu bilinmektedir. Ancak son dönemlerde bu 

konuda da daha eleştirel yayınlara rastlamak mümkün olabilmektedir.  Bu bağlamda, 

“muhacirlerin” yaşadıkları sorunları ele alan araştırmaların yanı sıra bu uygulamaları  bugünün 

evrensel değerleri ve ilkeleri açısından  değerlendiren çalışmalara da rastlanmaktadır. Bu 

uygulamalar, özellikle, Türkiye’ye gelen ve “Türk soylu ya da Türk kültürüne” sahip olmayan 
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sığınmacı ve mültecileri dışlayan, “ayrımcı” uygulamalar olarak değerlendirilmekte ve  

eleştirilmektedir.   

 

Bu geleneksel hukuk kurumunun geçirdiği evrelerin hukuk sosyolojisi açısından ayrıca 

incelenmesi gereği  açıktır. Bu bağlamda, bu kurumun yazılı olan ve olmayan kuralları kadar, 

bu kurumun kurallarıyla uygulamaları arasındaki farklılıkların da dikkate alınması, göç 

politikasının düzenliliklerinin anlaşılması açısından önemli olmaktadır. Nitekim,  bu araştırma 

sırasında, bu kurumun farklı dönemlerde, farklı bağlamlarda, farklı gruplara, farklı  uygulandığı 

gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, özellikle “kır/kent” ayrımının önemli olduğu ve hangi etnik 

kökene bağlı olurlarsa olsunlar özellikle “köylülerin”  bu yasadan en çok etkilenen toplumsal 

katman olduğu anlaşılmaktadır. Köylülerin bu zorunlu göç kurumunun uygulamalarından 

kurtulmaları ancak 1960’lı yıllarda gerçekleşmiştir. Köylülerin, toprak hukukundan “özgürleşip”, 

“bireysel” haklardan yararlanmaya başlamaları ancak çok yakın zamanlarda 

gerçekleşebilmiştir. 

 

Özellikle 1960 sonrasında, içgöçün denetimli göç olmaktan çıkmasıyla başlayan süreç 

içinde  bu kurumun güdükleştiği ve “yurttaşlara” sadece “afet ve kamulaştırma” durumlarında 

uygulanan bir kurum  haline dönüşmüştür. Ancak, bu kurumun dışgöç politikasındaki etkisi 

devam etmektedir. Türkiye’nin evrensel insan haklarına uygun, güncel değerleri yansıtan, 

daha insancıl bir göç kurumuna gereksinme duyduğu bu dönemde bu kurumun yeniden 

gözden geçirilmesinin gerekli olduğu açıktır. Bu bağlamda, gelecek araştırmalar için, özellikle 

son yasal değişiklikle, farklı bürokratik birimlere dağıtılan bu kurumunun zengin arşivinin 

akıbetinin de yeniden tasarlanması ve düzenlenmesi acil bir gereksinimdir.  
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BÖLÜM 5  

1950’LERDEN 2000’LERE TÜRKIYE’DEN YURTDIŞINA 

YÖNELEN İŞGÜCÜ GÖÇÜ40 

 

5.1 GIRIŞ  
 

Günümüz toplumlarının dünya ölçeğindeki temel siyasi örgütlenme biçimi olan ulus-

devlet genel olarak ortak bir kimlik duygusunu taşıyan, ortak bir tarihi paylaşan, aynı dili 

konuşan, ortak inanç, gelenek ve görenekleri olan, aynı yarar ve kuşkularla birbirilerine 

bağlanan ve aynı amaçlara sahip insanların oluşturduğu bağımsız, uluslararası siyasi bir 

oluşum olarak değerlendirilir (Seaton-Watson, 1977; Hammar, 1990; Silverman, 1992). 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılından başlayan ve farklı reform hareketlerinin bir 

uzantısı olsa da, daha çok Cumhuriyet rejiminin temel vizyonu olarak beliren “modernleşme 

projesi” içinde yer alan ulus-devletin inşası sürecinde de “uluslararası göç”, hiç kuşkusuz, 

yukarıda ifade edilen yeni ve türdeş bir toplum yaratma vizyonun en önemli elamanı olarak 

belirmiştir (Tuncay, 1981; Parla, 1992; Çağaptay, 2002: 219). Bu bağlamda ülkenin yeni 

sınırları dışında kalan İmparatorluk topraklarından Türk ve Müslümanların ülkeye 

yerleşmelerinin sağlanması ve ülkedeki Türk ve Müslüman olmayanarın mümkün olduğunca 

ülke dışına çıkarılmasıyla Türkiye, 1923-1950 yılları arasında yoğun bir uluslararası göç 

trafiği yaşamıştır (Arı, 1995; Keyder, 1997; Aktar, 2001). Bu süreç çalışmanın ilk üç 

bölümünde ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.   

 

Yine modernleşme projesinin beklentilerine paralel olarak, Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

gerçekleşen uluslararası göç hareketlerini takip eden hızlı kentleşme sürecinde, Türkiye 

öncelikle yoğun bir kır-kent göçüne sahne olmuş, daha sonra kentlileşme sürecinin uluslararası 

işgücü pazarına eklemlenmesiyle, Türkiye’den yurtdışına yönelen yoğun bir işgücü göçü 

görülmüştür. Türkiye, 1960’lı yıllara gelindiğinde, yurtdışına yönelen uluslararası işgücü göçü 

ile dünya işgücü pazarında “göç veren” bir ülke haline gelmiş, 1960’larda Avrupa’ya, 1970’lerde 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu  (KAOD) ülkelerine, 1980’lerin sonunda SSCB’nin dağılmasıyla 

birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine yönelerek farklı göç sistemleri içinde 

                                                           
40 Bu bölüm araştırmacı Prof. Dr. Ahmet İçduygu tarafından yazılmıştır. Yazar Ayşem 
Biriz Karaçay’a teşekkür eder. 
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yeni konumlar edinmiştir. Özetle, 1960’larda Avrupa’ya yönelen göçün 1980’ler ve 1990’larda 

yalnız Avrupa’ya değil, KAOD ve BDT ülkelerine de belirli bir yoğunlukta devam ettiğine tanık 

olunmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak, özellikle 1990’lı yılların sonlarından bu yana, 

küreselleşme rüzgarlarının da etkisiyle birlikte Türkiye’nin AB üyeliği temelinde uluslararası 

göç ve sığınma konularının çok daha fazla önem kazandığı açıkça gözlemlenmektedir.  

 

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerek ülke içinde gerekse uluslararası 

düzlemde gündeme gelen göç olgusunun aktörleri olan göçmenler, mülteciler, sığınmacılar ve 

onların çocukları birçok araştırmanın konusu olmuştur. İzleyen yıllarda Türkiye’de yapılan 

bilimsel çalışmaların daha çok ülke içinde yaşanan göçe yoğunlaştığına tanık olunmuştur41; 

daha sonra ilginin uluslararası göç çalışmalarına kaydığı görülmüştür42. Göç araştırmalarının 

belli dönemlerde belli kuramsal tartışmalar etrafında kurgulandığı, araştırma soruları ve 

metodolojilerin de bu tartışmalardan beslendiği görülmektedir. İlgili göç çalışmalarına 

bakıldığında,  Castles ve Kosacks (1973) araştırmalarında Avrupa’ya yönelen dışgöç 

serüveninin gelişiminde etkin olan “çekici faktörleri” irdelemiş, bu göçle Türkiye’nin uluslararası 

işgücü pazarına nasıl eklemlendiğine açıklık getirmişlerdir. Göçmenleri göç edilen ülkeye 

çağıran çekici faktörler dışında, göçmenleri ülkelerinden koparan itici faktörleri inceleyen 

araştırmalara bakıldığında, Abadan-Unat (1976) ve Keyder’in (1987) çalışmalarının işgücü 

göçünün gelişimine önemli bir arkaplan sunduğu görülmektedir.  

 

Günümüze gelindiğinde, Türkiye’den yönelen işgücü göçünün oldukça farklı boyutlar 

edindiği görülmektedir. Çekici ve itici faktörler dışında gelişen göç kuramları değişen ve 

dönüşen göç olgusunu yeniden tanımlamış ve yine yeni kavramlarla varolan tartışma alanlarını 

genişletmiştir. Farklı coğrafyalara ulaşarak genişleyen işgücü göçünün yanı sıra, gittikleri 

ülkelere yerleşen göçmenlerin ve onların çocuklarının deneyimleri bu kuramların 

uygulanabileceği yeni alanların doğmasına da kaynaklık etmiştir. Bu bağlamda göç 

araştırmalarının kat ettiği yola bakıldığında, Türkiye odaklı göç çalışmalarında, Avrupa 

                                                           
41  Türkiye’deki içgöç hakkındaki çalışmalardan bazıları şöyle özetlenebilir: Gedik 
(1966), Yasa (1966), Geray (1962), Hart (1969), Karpat (1983), Kıray (1972), Kıray ve 
Hindelrik (1970), Sewell (1964), Şenyapılı (1979), Tekeli (1971, 1974, 1990), Tekeli ve 
Erder (1978). Ayrıca Türkiye’nin göç tarihindeki değişik kategorilerin ayrıntılı dökümü 
için bkz. Tekeli (2007).     
42 Türkiye’den yurtdışına göç konusunda erken dönemde yapılan bazı çalışmalar için 
bkz. Abadan-Unat (1964, 1985), Abadan-Unat ve Kemiksiz (1986), Kağıtçıbaşı (1987), 
Vassaf (1982).  
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dışındaki bölgelere yönelen göç hareketlerine dair oldukça sınırlı sayıda ve konuda  

araştırmaya rastlanmaktadır. Oysa Türkiye’den yönelen işgücü göçünün son elli yılı 

değerlendirildiğinde, giden göçmenlerin, Avrupa dışında özellikle KAOD ve BDT ülkelerinde 

farklı nitelikleri ve deneyimleriyle belirginleştiği görülmektedir.  

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Avrupa dışındaki Türkiye kökenli göçmen topluluklarını 

konu alan sınırlı sayıda araştırma bulunmasına karşın, Avrupa’ya yerleşen göçmen nüfusla 

ilgili özellikle Avrupa’da öne çıkan bilmesel yazın, entegrasyondan, çifte vatandaşlığa, AB’nin 

göç politikasından, ikinci nesil göçmen çocuklarının eğitim sorunlarına uzanan geniş bir 

yelpazede yürütülen tartışılmalara temel olmaktadır. Söz konusu araştırmalar disiplinlerarası 

bir perspektifle geliştirilmekte ve göç sistemleri kuramından, ulus-ötesi alan kavramına, sosyal 

ağlardan, anayasal vatandaşlığa farklı kuramlar ekseninde örülmektedir. Ancak, Türkiye’nin 

dışgöç deneyiminin irdelendiği bilimsel çalışmaların “Batı’dan” beslenmesi, bir diğer deyişle 

“Batı’nın” araştırma soruları ve kavramsallaştırmalarıyla kurgulanması, bazı araştırma 

alanların bakir kalmasına, göç ve göçmenlerle ilgili temel sorunların da kalıcılaşmasına neden 

olabilmektedir. Aynı zamanda, göç olgusuna “Batı”nın gözlüğü ile bakmanın, göç alan ülke, 

göç veren ülke ve göçmen arasında gelişen çok boyutlu dinamik ilişkinin tek boyutlu olarak 

algılanmasını pekiştirdiği de söylenebilir.  

 

Bilim dünyasının çalışmaları dışında, AB uyum süreci bağlamında Türkiye’nin göç 

alanındaki yükümlülükleri, AB’nin ilgili kurumlarının Türkiye ile külfet paylaşımı konusunda 

isteksiz tavrı ve uluslararası kamuoyunu meşgul eden Türkiye’den gerçekleşecek olan göç 

senaryoları da göç tartışmalarının sıklıkla siyasallaşan bir konu olduğunu da göstermektedir. 

İçduygu’nun 2006 yılında TUSİAD’a sunduğu rapor 1960’larda başlayan işgücü göçünün 

değişen yönünü göstermiş, AB bünyesinde gerçekleştirilen göç tartışmalarında öne çıkan farklı 

bakış açılarını ortaya koymuş, Türkiye’nin demografik gelişimini temel alan senaryolarla bu 

tartışmaları derinleştirmiştir. Özetlemek gerekirse, kısaca her dönem farklı boyutlar edinerek 

değişen göç tartışmalarının dün bugün ve yarın hem bilim dünyasında, hem uluslararası 

kamuoyunda, hem de AB-Türkiye ilişkilerinde de  önemli bir tartışma alanı olarak yerini 

koruyacağı görülmektedir.  

 

Bu bağlamda, Türkiye’den dünyanın dört bir yanına dağılan göç hareketlerinin genel 

resmine bakıldığında, 2000’li yıllara gelindiğinde Avrupa’da 2 500 000’den fazla Türkiye 
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Cumhuriyeti vatandaşı, Arap ülkelerinde yaklaşık 100 000 Türk işçisi, Avustralya’da 60 000 

Türk göçmen ve BDT’de 75 000’in üzerinde Türk çalışan bulunduğu görülmektedir (İçduygu, 

2006). Ayrıca Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde de çeyrek milyonun üzerinde 

Türkiye vatandaşı yaşamaktadır. Bu göçmenlere ek olarak, ya Türkiye vatandaşlığından 

ayrılarak ya da Türkiye vatandaşlığını koruyarak bulundukları ülkelerin vatandaşları olmuş 

Türkiye kökenli göçmen ve çocuklarının sayılarının 2 000 000’a ulaştığı tahmin edilmektedir 

(İçduygu ve Kirişçi, 2009).  

 

Bu genel göç panoraması ışığında, söz konusu bölümde Türkiye’den yönelen işgücü 

göçünün gelişimiyle birlikte, bu göç hareketlerini tetikleyen göç ve sığınma politikaların 

dönüşümü ele alınacaktır. Bu çerçevede önce 1960’larda giderek ivme kazanan işgücü göçünü 

hazırlayan ortamın temel dinamiklerine değinilecektir. Bu amaçla, 1950’lerde başlayan kırdan 

kente göçün etkileri, Türkiye’nin içinden geçtiği siyasal ve ekonomik dönüşümle birilikte 

değerlendirilecek; böylece içgöç serüveniyle birlikte Türkiye’den Avrupa’ya işgücü göçünü 

hızlandıran ortamın temel dinamikleri ortaya konulacaktır. İzleyen kısımda,  Türkiye’den 

Avrupa’ya yönelen işgücü göçüne odaklanılacak, iç dinamikler dışında, söz konusu göçün 

gelişiminde etkin olan dış dinamikler ve Türkiye’nin bu süreçte izlediği politikalar incelenecektir. 

Yine bu kısımda, Türkiye kökenli işçilerin genel nitelikleri ve yeni hayatlar kurdukları bu ülkelere 

nasıl gittikleri, “işe alım süreçleri”, “ikili anlaşmalar” ve “bu ülkelerde yabacıların oluşturduğu 

stoklar” değerlendirilerek sergilenecektir.  

 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, 1960’larda başlayan işgücü göçü sadece Avrupa 

ülkeleriyle sınırlı kalmamış, Avustralya, KAOD ve BDT ülkeleri izleyen yıllarda değişen 

konjonktürle birlikte yeni göç yolları olarak belirmiştir. Takip eden kısımda, Türkiye’den 

gerçeklen işgücü göçünün Avrupa dışındaki bu coğrafyalarda farklı göçmen profilleriyle 

belirginleşen ayırt edici özellikleri incelenecek, sonuç bölümünde ise 1960’lardan bugüne 

yaşanan süreç hem göç akımları hem de izlenen göç ve sığınma politikaları paralelinde 

değerlendirilecek ve nihayetinde ilgili politika önerileri sunulacaktır.       

 

5.2 1950’LERDEN 1960’LARA KIRDAN KENTE GÖÇ: KÖYDEN VE 
KÖYLÜLÜKTEN KOPUŞ   
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14 Mayıs 1950 Genel Seçimleri’nin ardından 22 Mayıs 1950’de Adnan Menderes’in ilk 

hükümetini kurmasıyla iktidara gelen Demokrat Parti (DP), siyasi iktidarı yirminci yüzyılın ikinci 

yarısında Türkiye’nin Batı dünyasının itibarlı bir üyesi olmasını sağlayacak bir araç olarak 

görmekteydi. Bu amaçla ekonomiyi ve toplumu modernleştirecek üstyapıyı inşa etmek isteyen 

Menderes hükümeti bu yolun Türkiye’nin ekonomisi üzerindeki kısıtlamaları kaldırarak ve 

Batı’dan gelen rüzgarlarla bütünleşerek açılacağına inanıyordu (Ahmad, 1995: 163). Demokrat 

Parti dönemi Türkiye demokrasi tarihi açısından çok partili döneme geçişi işaret ederken ülke 

siyaseti ve ekonomisi açısından da önceden adımları atılmış bir liberalleşme sürecini temsil 

etmekteydi. Esasen, liberalleşme İnönü döneminde II. Dünya Savaşı sonrasında çok ufak 

çapta başlamıştı43. Bu gelişmelerle birlikte 1947’de Truman Doktrini ile Türkiye’ye 100 milyon 

ABD Doları askeri yardım yapılmış; 4 Temmuz 1948’te Türkiye ve ABD arasında imzalanan 

Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile Marshall Planı uygulanmaya başlanmıştı (Armaoğlu, 1991: 

168-180; Koopmans, 1976: 37). Kuşkusuz siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta belirginleşen 

liberalleşme eğilimleri modernleşme projesinin de beklentilerini karşılamaktaydı.  

 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD ve Dünya Bankası, azgelişmiş ülkelerin önce tarım 

sektörünü “modernleştirmelerini” yani traktör ve diğer modern girdileri kullanmaları gerektiğini, 

daha sonra da tarım ürünleri ihracatına öncelik tanıyarak kalkınabileceklerini ileri sürüyordu. 

1950’lerde kapitalist sistem kendini “modern dünya” olarak tanımlıyor ve azgelişmiş ülkelerin 

kalkınmasın da modern dünya ile ilişkileri sayesinde gerçekleşeceğini savunuyordu. Böylece 

ABD yardımının, kalkınma kredilerinin, siyasal ve kültürel değerlerinin azgelişmişler dünyasına 

girmesiyle, önce bazı sektörlerin “modernleşeceği” daha sonra bu sektörlerden ekonominin 

diğer alanlarına doğru yayılan ve kendini besleyen aşama aşama bir kalkınmanın 

gerçekleşeceği öngörülüyordu. Bu sürecin gerçekleşmesi, azgelişmiş ülkelerin dış ticaret ve 

yabancı sermaye girişini serbestleştirmesi, bu alandaki engelleri kaldırmasıyla mümkündü. Bir 

diğer söylemle bu tür modernleşme kuramlarında, geri kalmış ülkelerdeki toprak mülkiyeti 

düzeni, bu ülkelerin geleneksel kurumsal yapıları ve değer yargıları, 

kalkınmanın/modernleşmenin önündeki başlıca engeller olarak görüldüğü için, bunların Batı 

dünyasındakilere benzetilmesiyle kalkınmanın önünün açılacağı belirtiliyordu (Rostow, 1960). 

1950’lerde Demokrat Parti hükümeti de bu kalkınma stratejisini benimsedi. Böylelikle, 

                                                           
43 15 Şubatta oto ithaline izin verildi; 7 Eylül’de IMF’ye girebilmenin önkoşulu olarak 
devalüasyon yapıldı; 11 Mart 1947’de IMF ve Dünya Bankası’na üye olundu; ertesi gün 
ilan edilen Truman Doktrini’nin yardım sözleşmesi 12 Temmuz’da imzalandı ve 13 
Kasımdaki CHP Kurultayı’nda devletçiliğin ve laikliğin daha yumuşak yorumlanması 
kararlaştırıldı.     
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Demokratlar sanayileşmeyi bir süre rafa kaldırdı ve Marshall Planı yardımlarını kullanarak çok 

sayıda traktör ithal etmeyi ve tarımın genişlemesi için kredi yaratmayı tercih etti.  

 

Marshall Planı kredileri kullanılarak tarıma büyük yatırım yapıldı, yeni alanlar tarıma 

açıldı: Tablo 5.1’de görüldüğü gibi, 1947’te 1000 olan traktör sayısı bu krediler kullanılarak 

ABD’den getirilenlerle 1955’te 40 000’e ulaştı (Keyder, 1989). Böylece Türk tarımı makineleşti 

ve dönüştürüldü. Bu siyasetin hemen hissedilen sonuçlarından bir diğeri ise, Anadolu köylerini 

ilk kez dış dünyaya açan ve köylüleri kasaba ve kentlerin yabancı dünyasıyla karşı karşıya 

bırakan yaygın bir karayolu şebekesiydi (Ahmad, 1995: 164). Otomobil ve otobüslerden ağır 

kamyon ve traktörlere kadar bütün araçları taşıyabilecek yollar, ABD’nin mali ve teknik yardımı 

sayesinde 1950’de 1642 km’den, 1960’da 7049 km’ye çıkarıldı (Singer, 1977: 220-1).  

 

TABLO 5.1: TRAKTÖR SAYILARI YAPILAN YOLLAR VE OTOBÜS SAYILARI 
(1947-1965) 

Yıl Traktör Sayısı (1000) Otobüs Sayısı (1000 km) 

1947 1 2 

1950 10 3 

1955 40 7 

1960 42 11 

1965 55 22 

Kaynak: İçduygu (1991).   

 

Dönemin ekonomik değerlerine bakıldığında, 1950’den itibaren ihracatın hızla 

yükseldiği ve 1949 ile 1953 arasında iki kat aratacağı görülecektir. 1954 yılına kadar böyle 

giden durum sonucunda Demokrat Parti 1954 seçimlerinde oylarını arttırmış, aslında bir 

anlamda kırsal alanlardan ve/veya kırsal kültür sahiplerinden oy almıştı. Ancak 1954’den sonra 

ekonomide ciddi değişiklikler baş gösterdi. Bu kötü gidişatın nedeni ekonominin hiçbir plan ve 

program yapılmadan götürülmesiydi. Öte yandan Toprak Reformu yasasının Meclis’ten 

geçmesine rağmen, toprak sahiplerinin siyasal gücü etkin bir toprak reformunu önledi. Nitekim 

1947 ile 1962 arasında yaklaşık olarak sadece 1.8 milyon hektar toprak 360 000 aileye 
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dağıtıldı. Özel olarak sahip olunan topraklardan sadece 8600 hektar alındı44. Bu reformla 

köylüler artık ya tarım işçisi olabiliyordu ya da iş bulmak için köylere kasabalara göç ediyorlardı. 

Bu dönüşüm bir sonraki kuşağın çoğaltacağı gecekondu toplulukları sürecini de başlatmıştı 

(Karpat, 1976: 269-92; Margulies ve Yıldızoğlu, 1987: 269-92).           

 

Diğer yandan Marshall Planı sanayileşmeden çok tarımın geliştirilmesini öne 

çıkardığından, ithalatla gelen mallar üretime girdi sağlayacak yatırım malları değildi. Böylece 

Türkiye ekonomik liberalleşme ve tarımsal üretim tavsiye eden dış ülkelere giderek bağımlı 

hale geldi. Bu gelişmeler üzerine Türkiye borç almak için 1958’de IMF’ye ilk niyet mektubunu 

gönderdi ve aynı zamanda devalüasyon yapmak zorunda kaldı. 1958 bunalımının toplumsal 

yaşama yansıması 1954’den sonra tarımın kötü gidişiyle sonuçlandı. Tarımın sorunlarının 

“modern teknoloji”yle aşılabileceği inancıyla 1950’lerde traktör alımları artmış, 1960’larda 

yoğun tarım girdileri kullanılmıştı. Oysa, bu uygulamaların yalın haliyle kalkınmaya yol 

açmayacağı tam anlamıyla kavranmış değildi (Tekeli, 1976). Nitekim gerekli kurumsal 

düzenlemeler yapılmamış ve kullanılan yeni teknolojik girdiler dışa bağımlılığı getirmiş 

dolayısıyla tarımsal gelir dağılımını da bu dinamiklerden olumsuz etkilenmişti (Köymen, 1999: 

30). Özetle, 1950’lerin başında gerçekleşen nüfus artışı, yoğun tarım teknolojisine geçiş, 

pahalı ithal girdilerin kullanımı ve sanayileşme küçük köylüyü gerçekleşen toplumsal, 

ekonomik ve sosyal dönüşüm içinde tarım dışına atmış ve yalnız bırakmıştı (Köymen, 1999; 

Gedik, 1994).  

 

Türkiye’nin içinden geçtiği bu ekonomik ve toplumsal dönüşümle 50’li ve 60’lı yılların 

içgöçü ortaya çıkmıştı (Kıray, 1968; Kıray ve Hinderink, 1968). Köyler önce yavaş sonra hızla 

büyük kentlere akmaya başlamıştı. Ekonomik direncini kaybeden küçük toprak sahibi köylüler 

göç etmeyi tercih etmiş; diğer yandan tarım sektöründe ayakta kalmaya çalışan küçük toprak 

sahibi köylü yeni arazi ve makine almak gibi masraflardan kaçınmak için ek gelir arayışı içine 

girerek tarıma olan bağımlılığını kırmaya çalışmıştı. Bu ek gelir arayışı çoğu zaman 

hanehalkından birinin göç etmesiyle sonuçlanmıştı. Kır ve kent arasındaki iş olanakları ve 

maaşlar arasındaki uçurum ve kentte sosyal imkanların kırsal alanlarla karşılaştırılamayacak 

kadar fazla oluşu içgöçü hızlandırmış ve zamanla oluşan sosyal ağların da etkisiyle içgöç daha 

                                                           
44 Oysa devlet mülkiyetinde olup dağıtılan topraklar, topraksız ya da çok az toprağı 
olan köylülerin otlak olarak kullandığı alanlardı ve köylülerin temel geçimini sağlıyordu. 
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da artmıştı. Böylece bu yıllar köyden ve köylülükten hızla kopma dönemi olarak da özetlenecek 

bir dönüşüme tanıklık etmişti.  

 

Kırsal alanlardan kentsel alanlara akan içgöçe dair genel bir değerlendirme 

yapıldığında, içgöçün kendi dinamiklerini de beraberinde getirdiği ve bu alanlara taşıdığı 

görülmektedir. Esasen bu yıllarda sanayi toplumu olma yolunda hızlı bir ilerleme 

kaydedilememesi kentsel alanların hızla akan kırsal nüfusu aynı hızla emmesini oldukça 

zorlaştırmıştır. Bir diğer deyişle, kentsel alanlarda kırsal alanlardan akan işgücünü istihdam 

edecek sanayi oluşmamış, üstelik gelen nüfusu barındıracak gerekli konut oluşumunu da 

sağlanamamıştır. Sonuç olarak, gecekondularda yaşayan ve kayıt-dışı/ikincil ekonomik 

sektörlerde geçimini sağlamaya çalışan bir göçmen kitlesi kent nüfusunun ağırlıklı bir parçası 

haline gelmiştir.  

 

1950’lerle birlikte ülkede hızlanan toplumsal ve ekonomik dönüşümü yansıtan bu içgöç 

sürecini gösteren basit fakat açıklayıcı temel göstergelerden birisi de kentsel ve kırsal alanda 

yaşayan nüfus oranlarındaki görece hızlı değişimdir (İçduygu, 1999: 250). 1935’te nüfusun 

yüzde 19,9’u kentlerde yaşarken bu oran 1950’de yüzde 18,7’ye, 1960’ta yüzde 26,3’e kadar 

çıkmıştır (İçduygu, 1999). DP döneminden sonra da hızla devam eden kentleşme ile 1970’te 

nüfusun yüzde 36,1’i, 1975’te ise yüzde 40’ı kentlerde yani nüfusu 10.000’den fazla olan 

yerleşim merkezlerinde yaşamaya başlamıştır (Shorter ve Tekçe, 1974).  

 

Sonuç olarak, 1950’li yıllarda başlayan ve hızlanan içgöç, daha çok ülkede kırsal 

alanlardaki dönüşümün ivme kazandırması, bir anlamda “iticiliği” ile açıklanabilirken, daha 

sonra 60’lı yılların sonları, 70’li yıllar ve 80’lerin başına kadar daha çok kentsel alanlardaki 

dönüşümün belirleyiciliği, bir anlamda “çekiciliği” ile anlatılabilir (İçduygu, 1999: 250). 1980’li 

ve 90’lı yıllar içinde ise, içgöç olgusu ve süreçleri, modernleşme temelindeki toplumsal 

dönüşümün yeni iletişim teknolojileri ile daha da yoğunlaşması sonucu ve toplumsal 

hareketliliğin her anlamda “iletici” etkilerinin daha da artması ile yeni bir döneme girmiştir 

(İçduygu, 1999). Başka bir deyişle, kapitalist dönüşüm sürecinin sonucu olarak ortaya çıkan 

DP’nin plansız ve hesapsız gelişen tarım odaklı liberal ekonomi politikaları 1960’larda göç 

etme isteğini uyandıran koşulların temellerini atmıştır. Yurtdışına yönelen işgücü göçünü 

hazırlayan 1950’lı ve 60’lı yılların iç dinamiklerine paralel olarak, dış dinamiklerin de bu göç 

sürecinin gelişimine önemli  yansımaları olmuştur. Bu bağlamda, aşağıdaki bölümde 
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Türkiye’den yurtdışına işgücü göçüne ortam hazırlayan diğer unsurlara odaklanılacak, 

böylece Türkiye’nin işgücü fazlasının Avrupa’daki işverenlerle nasıl buluştuğu ve işgücü 

göçünün 1960’lı yılların ortasında hız kazanırken, 1970’lerin başında nasıl yavaşladığı netlik 

kazanacaktır.      

 

5.3 1960’DAN 70’LERE TÜRKIYE’DEN AVRUPA’YA İŞGÜCÜ GÖÇÜ 
 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da hızlanan endüstrileşme hamleleri çevre 

ülkelerin artan işgücü yardımı ile gelişmiş, merkez ülkeler kendi işgücü kaynaklarının gitgide 

daha yüksek bir düzeyde eğitim düzeyine ulaşmasını ve üstün nitelikler kazanmasını ararken; 

çevre ülkeler ham madde sağlamak ve diğer ülkelerin mallarına pazar oluşturmakla 

yetinmişlerdir. 1960 ve 70’ler, 1974’e kadar dünyada ekonomik gelişmenin yükseldiği yıllar 

olmuş, Avrupa’da özellikle Almanya yüksek bir büyüme hızı tutturmuş, işsizliği tasfiye etmenin 

yanı sıra, kalifiye olmayan işler için yurtdışından işçi getirme ihtiyacı duyacak kadar yoğun bir 

büyüme içine girmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ikiye bölünen Almanya’nın Batı kısmı 

“ekonomik mucize” olarak tanıtılan yoğun istihdam sürecini hızlandırdıktan sonra, önceleri 

Doğu Almanya’dan kaçan soydaşlarını açık iş yerlerine yerleştirmiş; daha sonra Avrupa’nın 

yeni endüstrileşen ülkelerine doğru uzanıp, taze ve tüketilmemiş işgücü kaynakları aramaya 

başlamıştır. İlk önce Ortak Pazar ülkesi olan İtalya’dan, sonra sırası ile İspanya, Yunanistan 

ve Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinden vasıfsız ve vasıflı işçiler bu ülkenin işgücü piyasasında 

çalışmışlardır.  

1950’ler ve 60’lara gelindiğinde Almanya dışında ekonomileri hızla büyüyen diğer 

Avrupa ülkeleri de Akdeniz, Kuzey Afrika ve Güney Asya ülkeleri gibi azgelişmiş bölgelerden 

büyük ölçekli işgücü göçüyle tanışmıştır. Castles ve Kosack (1985) ile Portes ve Bach’ın (1985) 

araştırmalarında dile getirdikleri gibi, kapitalizmin üretim modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte 

çevre ülkelerdeki işgücü fazlası hızla sanayileşen merkez ülkelerin emek talebini karşılar hale 

gelmiştir. 1950-80 arası dönemde gerçekleşen net göç dikkate alındığında, insanlık tarihinin 

en büyük nüfus hareketi olarak tanımlanabilecek işgücü göçünün, Avrupa’nın nüfusunu 

yaklaşık 10 milyon kadar arttırdığı görülmektedir (Castles, 1984: 1) Tablo 5.2 yedi Batı Avrupa 

ülkesinde 1950-80 dönemi için göçmen nüfusun artışını göstermektedir. Bu tablonun da 

gösterdiği gibi, 1950’lerde başlayan işgücü göçü, 60’lar ve 70’lerin başında giderek artmış ve 

göçmen nüfus 1970’te 12 630’a ulaşmış, 70’lerin ortasında yavaşlamış, 1980’de ise bu yedi 

ülke için toplam göçmen nüfusu 15 766’ya kadar düşmüştür (Bknz. Tablo 5.2). 
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TABLO 5.2: YEDI BATI AVRUPA ÜLKESINDEKI GÖÇMEN NÜFUS (1950-1980) 
Ülkeler (1000) 1950 1960 1970 1975 1980 

Belçika 354 444 716 835 904 

Fransa 2128 2263 3339 4196 4148 

B.Almanya 548 686 2977 4090 4453 

İngiltere 1573 2205 3968 4153 4470 

Hollanda 77 101 236 370 476 

İsveç 124 191 411 410 422 

İsviçre 279 585 983 1012 893 

Toplam 5083 6875 12630 15066 15766 

Kaynak: Castles ve Kosack (1985: 490). 

Gelişmiş kapitalist merkezlerin emeğe duyduğu ihtiyaçla,  nüfus artışı yüksek olan az 

gelişmiş çevre ülkelerdeki yüksek işsizlik oranları, Anadolu’dan Berlin’e ya da Cezayir’den 

Paris’e farklı göç yollarının oluşmasına kaynaklık etmiştir. Sonuç olarak, Avrupa’nın işgücü 

talebi önceleri Avrupa’nın güneyindeki İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerden karşılanmış, 

takip eden yıllarda göçmen işçiler Cezayir, Finlandiya, İrlanda, Fas, Tunus, Türkiye, 

Yugoslavya, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi farklı coğrafyalardan Avrupa’ya göç 

etmiştir. 

Türkiye’de Avrupa’da yaşanan bu gelişmelere kayıtsız kalmamıştı. 27 Mayıs askeri 

darbesinden sonra oluşturulan hükümet ekonomik ve demografik gelişmelerin toplumsal 

hayata olumsuz yansımalarının etkilerini göz önüne alarak yeni planlama faaliyetleri 

belirlemişti. 1950’lerin sonuna doğru yaşanan ekonomik bunalımın ardından, 1960’lara 

gelindiğinde Türkiye’de gizli işsizlikle birlikte, endüstri ve tarım sektöründe açık işsizlik de 

artmıştı. Her ne kadar gizli işsizlikle ilgili verilerin belirlenmesi güç olsa da, 1960’ların 

ortalarında bu sayının 2.5 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir (Hershlag, 1968: 303). Giderek 

artan işsizliğin önüne geçmek için belirlenen kalkınma politikalarıyla bu sorunun iki yolla 

çözülebileceği öngörülüyordu (Kolan, 1975: 139). Bu çözümlerden birincisi ülke içinde yeni 

istihdam fırsatları yaratmak, ikincisi ise işgücüne ihtiyaç duyan ülkelerle ikili anlaşmalar 

imzalayıp işgücü fazlasını ihraç etmek olarak özetlenebilir. Sonuç olarak, 1960 askeri 

müdahalesinden sonra baş gösteren ekonomik sıkıntılarla birlikte öne çıkan  işsizlik ve döviz 
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darlığı gibi etkenleri kaldırmak için işgücü göçü, “demografik bir çözüm” olarak ortaya çıkmıştı 

(Abadan-Unat, 2006). Esasen her ne kadar ikinci yol (işgücü göçü) bütünüyle planlanmış bir 

politika olsa da, göç alternatifinin varolan ekonomik koşulların bir sonucu olarak belirdiğini 

söylemek pek de yanlış olmaz. 

27 Mayıs yönetimi birçok alanda olduğu gibi, iktidardan uzaklaştırdığı DP’nin plansız 

iktisadi politikasına tepki olarak Devlet Planlama Teşkilatı’nı (DPT) kurmuş, düzenlenen beş 

yıllık kalkınma planlarıyla artık planlı döneme geçilmişti (Oran, 2001: 663). Öte yandan, 

Türkiye’nin 1961 Anayasası ile yurttaşların seyahat etmesinin önünün bir hak olarak açılması, 

göç ve seyahat özgürlüğü adına atılmış önemli bir adım olmuş; ayrıca Batı Avrupa 

ülkelerinden, özellikle Almanya’dan gelen işçi isteğinin, Türkiye’deki yöneticiler tarafından da 

ekonomik kalkınmayı destekleyecek bir fırsat olarak değerlendirmesi, bu göçe ivme 

kazandırmış ve göçün “düzenli” bir göç olarak gerçekleşmesini sağlamıştı (Erder, 2007: 11). 

Özetle, Türkiye’de 1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından hazırlanan Birinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı’yla (1962-1967) ‘fazla işgücünün ihraç edilmesi’, göçmenlerin 

sağlayacağı işçi dövizleri, yurda dönen işçilerin edindikleri yabancı dil, teknik donanım gibi 

becerileri, Türkiye’deki çalışma hayatında kullanma ve ülkedeki işsizliğin azalması hedefleri 

önemli bir kalkınma stratejisi olmuştu (İçduygu, 2006: 63). Bu bağlamda, Birinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı’nda (1963-67) hızlı nüfus artışı, açık ve gizli işsizlik konularına da değinilmişti:  

“Ancak, sadece daha yüksek bir refah seviyesini değil, aynı zamanda daha hızlı 

bir gelişmeyi sağlamamız da nüfus artış hızının yavaşlamasına bağlıdır. Zira, 

artan nüfusun beslenmesi, yatırımlara ayırabileceğimiz kaynakları sınırlandıran 

başlıca faktörlerden biridir.” (Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: 43) 

 

Nüfus artışının neden olduğu işsizlik biçimleri de planda açıkça dile getirilmişti:  

 

“Nüfus artış hızı çok yüksek olduğu için Türkiye'de işgücü arzı çok büyük 

olmaktadır. İşgücü arzı ile yaratılan istihdam arasındaki fark, tarımda belli işlerin 

gerektiğinden çok insan tarafından yapılması yani gizli işsizlik şeklinde, tarım 

dışında ise iş bulamama yani açık işsizlik şeklinde ortaya çıkmaktadır. Belli bir 

doyma noktasından sonra tarımdaki işgücü fazlalığı da açık işsizlik halinde 

belirmektedir.” (Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: 461) 

 

Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda öne çıkan nüfus artış hızının farklı etkileri, yine aynı kalkınma 

planında çeşitli politika alternatifleriyle ele alınmıştı:  
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“ekonomik ve sosyal maliyeti çok yüksek olan açık işsizliğin önlenmesi için 

şehirlere akının, yaratılacak yeni iş alanlarıyla dengeli olmasını sağlamak ve 

tarım bölgelerinde tarım dışı faaliyet imkânlarını artıracak programlar 

hazırlamaktır (Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: 43).      

 

Aynı plan gereğince, yukarıda örneklenen nüfus artışını frenleyecek önlemlerle birlikte, 

aşağıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere “artan işgücü ihracatı” bir plan hedefi olarak kabul 

edilmişti. 

 

 “İstihdam politikasının bir başka yönü de işgücü fazlasının işgücü kıtlığı çeken 

Batı Avrupa ülkelerine ihracıdır. Ancak, Türkiye işgücü fazlalığı olan, fakat niteliği 

yüksek işgücü konusunda kıtlık çeken bir ülkedir. İşgücü ihracının niteliği yüksek 

işgücü halinde olması bu kıtlığı arttırabilir, bu sakıncanın önlenebilmesi için 

tedbirlerin alınması şarttır.” (Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: 456) 

Plancıların varsayımı, vasıfsız işçilerin yurtdışına gönderilmesiyle Türkiye’nin 

endüstrileşmesi için gerekli eğitilmiş elemanları sağlayabilecekleriydi. 1960’ların başında 

yöneticiler misafir işçi göçünü geçici düşünmüşler ve göçmenleri “kalkınmanın önderleri” olarak 

tanımlamışlardı (Erder, 2007: 11). Böylece söz konusu stratejinin hayata geçirilmesi için, 

Türkiye ilk olarak 30 Ekim 1961’de Federal Almanya ile ikili işgücü anlaşması imzaladı. Sonuç 

olarak, 1960’lara gelindiğinde işsizlik gibi öne çıkan ekonomik sorunlara kalıcı çözümler arayan 

Türkiye’de işgücüne ihtiyaç duyan Avrupa ülkeleri için göz ardı edilemeyecek bir emek havuzu 

çoktan oluşmuştu.  

1950’li yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye’den bireysel girişimler ve özel aracılarla 

şekillenen işgücü göçü, 1960’lara gelindiğinde ikili anlaşmalara dayanılarak devlet eliyle 

düzenlenen “artan işgücü ihracı” şeklini almıştı. Bir diğer deyişle devlet eliyle gerçekleştirilen 

planlama faaliyetleriyle, Türkiye 1960’larda hızla artacak olan geniş kapsamlı göç 

hareketleriyle artık tanışmıştı. Türkiye ve Federal Almanya arasında imzalanan ikili anlaşma 

işte bu başlangıç temeline dayanmaktaydı. Bu tanışıklığın gelişimine değinmeden önce, 

1960’ların öncesinde Türkiye’den Avrupa’ya yönelen işgücü göçünün bireysel girişimler ve özel 

temsilciler ve aracılarla şekillendiğinin altını çizmekte fayda vardır.  

Diğer Akdeniz ülkelerinden yapılan işçi ithali başından beri ikili anlaşmalarla 

düzenlenmişken, Türkiye’den giden işçiler ilk önceleri mesleki bilgilerini artırma çerçevesinde 

çağrılmış, bu girişimde özel şahıslar – İstanbul’da faaliyet gösteren ve eşleri Alman olan bazı 

işadamları ile o dönemde Almanya’ya yerleşmiş bulunan bazı Türk serbest meslek mensupları- 

belirleyici rol oynamışlardır (Abadan-Unat, 2002: 56). Gelişmekte olan ülkelere yöneltmeyi 
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düşündükleri yatırımlarında görev alacak sınırlı sayıdaki teknik personeli yetiştirmek amacıyla 

ilk teknik insan gücü çağrısını Federal Alman girişimciliği başlatmıştı. Bu çağrıya yanıt 

Türkiye’deki Sanat Okulları Mezunları Derneği’nden geldi ve 1957’de 12 kişilik Türk stajyer 

zanaatkar Federal Almanya’ya ayak basan ilk “konuklar” oldu45 (Abadan, 1964: 33-36). Daha 

sonra bu konukları başka bir 150 kişilik grup izleyecekti.  

Bireysel girişimlerin dışında, Türkiye’de çeşitli isimler altında “tercüme ve iş bulma” 

büroları dış ülkelere işçi göndermekteydi. Ayrıca, eleman sıkıntısı çeken bazı Alman firmalar 

yolladıkları “özel temsilcilerin” aracılığıyla Türkiye’den işçi çekmeye başlamışlardı (Abadan, 

1964: 36-37). Bireysel girişimler ve özel temsilciler dışında “özel aracılar” da Türkiye ile 

Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşması öncesinde Türkiye’den işçilerin Almanya’ya 

taşınmasına kaynaklık etmişti. Örneğin 1959’da Hamburg’daki Esnaf Odasının katkılarıyla 

kurulan Forschungsinstitut für Deutsch-Türkische Wirtschaftsbeziehungen (Türk Alman 

Ekonomik İlişkiler Araştırma Enstitüsü) Hamburg ve Bremen’de bulunan kaynakçı ve elektrikçi 

gibi vasıflı elemanların bulunması için çaba sarf etmişti. Ancak Federal Almanya’da yerli ya da 

yabancı işçileri herhangi bir işyerine yerleştirme yetkisi özelikle federal ve eyalet çapında 

çalışan bir kamu kuruluşu olan Bundesanstalt für Arbeitslosenversicherung’a (BAAV), (Federal 

İşçi Bulma ve İşsizlik Sigortası Kurumu) tanıdığı için Hamburg’taki enstitü faaliyetine bir buçuk 

yıl sonra son vermek zorunda kalmıştı.  

 İki ülke arasında anlaşmanın imzalandığı 31 Ekim 1961 gününe kadar, özel tercüme 

büroları aracılığıyla Almanya’ya gönderilmiş olan 7000 işçinin sayısı, 1962’de 18 558’e, 1963’de 

ise 27 500’e yükselmişti (Gitmez, 1979: 18, Abadan-Unat, 2002: 59). İlerleyen yıllarda, göçmen 

işçilerin seçilmesi, işe alma ve işçilere ödenecek ücretler ile ilgili genel şartları düzenleyen 

benzer ikili anlaşmalar başka ülkelerin hükümetleriyle de imzalanmıştı (Bknz. Tablo 5.3). 

TABLO 5.3: TÜRKIYE’NIN AVRUPA ÜLKELERIYLE İMZALAMIŞ OLDUĞU İKILI 
İŞGÜCÜ VE SOSYAL GÜVENLIK ANLAŞMALARI 

 

Ülkeler 

İşgücü 

Anlaşmaları 

Sosyal Güvenlik 

Anlaşmaları 

Batı 

Almanya  
30 Eylül 1961* 30 Nisan 1964 

                                                           
45 Bu ilk kafilede yer alanların listesi: Nihat Cigalli, Hikmet Dağdelen, Mustafa Özbilgiç, 
Abbas Dorbek, Şeraffettin Demirer, Hadi Ongun, Basri Yalınay, Galip Çankaya, Metin 
Büyükçizegin, ilmi Akyıl,Rıfat Tuncer (Abadan, 1964: 35). 
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Avusturya 15 Mayıs 1964 12 Ekim 1966 

Belçika 12 Temmuz 1964 4 Temmuz 1966 

Hollanda 19 Ağustos 1964 5 Nisan 1966 

İsviçre  1 Mayıs 1969 

Fransa 8 Nisan 1965 20 Ocak 2009 

İsveç 10 Mart 1967 2 Eylül 1977 

Danimarka  13 Kasım 1970 

(*) Bu anlaşma 30 Eylül 1964'te uzatıldı. 

Kaynak: Abadan-Unat (2002) ve İçduygu (2006) çalışmalarından faydalanılarak düzenlenmiştir. 

 

Anlaşmalar öncesinde gerçekleşen göç, bireylerin ya da küçük grupların girişimine bağlı 

kaldığından çapı küçüktü ve az biliniyordu. Oysa ikili anlaşmalarla birlikte, işgücü ihracı 

tamamen ilgili hükümetlerin politikalarına bağlı hale gelmişti. Almanya dışında, diğer Avrupa 

ülkeleriyle de imzalanan ve göçmen işçilerin seçilmesi, işe alma ve işçilere ödenecek ücretler 

ile ilgili genel şartları düzenleyen ikili anlaşmalar Türkiye’den Avrupa’ya olan göç akımlarının 

ilerleyen evrelerdeki gidişatına yön vermede yetersiz kalmışsa da, başlangıç evresindeki 

dinamikleri belirlemede etkin rol oynamıştır.  

 

İkili anlaşmalar, potansiyel göçmenlerin sağlık ve beceri düzeylerinin belgelenmesine, 

kartların çıkartılmasına, ulaştırma düzenlemelerinin yapılmasına ve Türk işçi yurtdışına çıktıktan 

sonra tek tek işçiler ile yabancı işverenler arasında yapılan sözleşmelerin ihlali ya da iptali 

durumunda ne yapılacağına dair prosedürleri ayrıntılı olarak düzenlemekteydi. Daha sonraki 

anlaşmalar ayrıca, göçmenlere yurtdışında karşılaştıkları konut, hukuksal ve diğer konularda 

yardımcı olmak üzere kiliselere, sendikalara ve siyasi partilere bağlı yardım örgütlerinin 

kurulmasını teşvik etti. Göçmenlerin kendileri de kısa süre içinde kendi yardım örgütlerini 

geliştirdiler. Abdan-Unat’a göre, Federal Almanya’da Türk işçileri için bu nitelikteki örgütlerin 

sayısı 1963’te 20; 1974’de 112 ve 1980’de 573’tü (1986: 332).         
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Bu anlaşmalar sonrasında göçmenlerin nasıl işe alındığına bakıldığında, göçmenlerin 

yeni işlerini “anonim” veya “isme davet” yoluyla edindikleri görülmektedir. Yurtdışına göçün zirve 

yılları olan 1960’ların sonu ve 70’lerin başlarında Türkiye’den giden işçiler daha çok “anonim” 

olarak işe alınmıştı. Anonim olarak işe alma sürecinde, Türk işçisi arayan yabancı işverenler 

kendi ülkelerindeki İş Bulma Kurumları’na (İBK) belirli sayıda ve tipte işçi için başvurur, eğer 

yerli işçi yoksa, İBK büroları işverenlerin isteklerini, örneğin İstanbul’daki Alman İşe Alma 

Bürosu’na iletir, bu büro da bu istekleri yurtdışına göç etmek isteyen işçilerin listesini tutan İş ve 

İşçi Bulma Kurumu’na  (İİBK) aktarırdı. Türkiye’de kayıt listeleri uzadıkça, ülkenin daha az 

gelişmiş bölgelerinden başvuru yapanlara, Köy Kalkınma Kooperatifleri üyelerine ve resmi 

olarak afet bölgesi ilan edilen bölgelerden yapılan başvurulara yurtdışına göçte öncelik tanındı. 

Yurtdışına gitmek isteyenler bu öncelik listelerine girmeye çalıştı46. Sağlık eğitim ve mesleki 

bilgilerini içeren belgelerle birlikte başvurusunu tamamlayan işçilerin hangi ülkeye gideceği İİBK 

tarafından belirleniyordu.  

 

“Anonim” işe alım süreci dışında, işverenler belirli sayıda işçi için istek yapmak yerine, 

boş kadroyu doldurmak üzere işçilerin adını verebilmekte ya da “aday” gösterebilmekteydiler. 

“İsmen davet” (nominal recruitment) olarak adlandırılan bu başvuru yoluyla, işçiler işverenlerin 

parasal garantisi ve yol masraflarının ödenmesi koşulu ile yurtdışına gitmekteydiler. Aday 

gösterilen bu işçiler İİBK’da yurtdışına gitmede öncelik kazandıklarından, bu durum yurtdışına 

gitmek isteyen işçileri, daha önce yurtdışına gitmiş olan arkadaş ve akrabalarından boş işleri 

saptayıp işverenleri belirli işçileri bu işlere aday göstermeleri için ikna etmelerini teşvik 

etmekteydi. 1965-74 yılları arasında, 236 576 kişi ismen, 464 757 kişi ise anonim olarak 

yurtdışındaki yeni çalışma ve yaşam koşullarıyla tanışmıştı (Gitmez, 1983). 

 

Anonim ve isim bildirerek işe alma dışında, turist pasaportu alarak iş aramak için 

yurtdışına çıkan Türklerin daha sonra statülerini sürekli kılmaları ya da izinsiz çalışmaları 

biçiminde gerçekleşen resmi olmayan bir göç süreci de vardı. Özellikle Hessen, Nordrhein-

Westfalen ve Baden-Würtenberg gibi Alman eyaletleri kaçak çalışan işçilerin Türkiye’ye dönerek 

uygun çalışma ve oturma belgelerini almalarına ve daha sonra yeniden Federal Almanya’ya 

geri dönemlerine izin veren af uygulamaları çıkarmıştı (Martin, 1991: 34). Resmi olmayan 

                                                           
46  Yurtdışında istihdam edilmek amacıyla İİBK’ya kayıt olmak için bir ikametgah 
belgesine gerek duymaktaydılar ve bu belgede en az altı ay o bölgede oturduktan 
sonra bölgenin muhtarı tarafından verilmekteydi. Öncelikli bölgelerde akrabaları 
olanlar seçilme şanslarını arttırmak amacıyla ikinci bir ikametgah belgesi alabilmek için 
bu bölgelere taşınmaktaydı.   
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yollardan giden ve çalışan işçilerin sayısı hakkında kesin bir şey söylemek pek mümkün 

olmamakla birlikte, çoğu gözlemci, Türk göçmenlerin yaklaşık yüzde 20’sinin yasadışı yollarla, 

örneğin turist olarak, gittiğine ve bu turist işçilerin pek çoğunun daha sonra statülerini usulüne 

uygun hale getirdiklerine inanmaktadır (Martin, 1991: 34). 

 

Yabancı ülkelere işgücü akımının başladığı ilk yıllarda daha çok Federal Almanya’ya 

yönelen Türk işçileri zamanla diğer endüstrileşmiş Batı Avrupa ülkelerine de adım atmıştır. 

Federal Almanya başlıca işçi ithalatçısı olma özelliğini sürdürse de, takip eden yıllarda Avrupa 

ülkelerinin yabancı işçi ithaline getirdiği sınırlama ve durdurmaya yönelik önlemleri Türkiye’den 

yönelen göç hareketlerinin ağırlık merkezini Avustralya ve KAOD ülkelerine doğru kaydırmıştır. 

Özetlenen bu gelişimi izlemek amacıyla, 1961-1976 arasını kapsayan 16 yıllık dönemde çeşitli 

ülkelere gönderilen işçilerin oluşturduğu stok ile ülkelere göre dağılımlarını ele almakta fayda 

vardır.  

TABLO 5.4: YABANCI ÜLKELERE GÖNDERILEN İŞÇILERIN ÜLKELERE GÖRE 
DAĞILIMI (1961-1976) 

Ülkeler Stok % 

F. Almanya 651 998 78,99 

Fransa 55 974 6,78 

Avusturya 37 858 4,59 

Hollanda 24 992 3,03 

Belçika 15 995 1,94 

İsviçre 7640 0,93 

Avustralya 6546 0,79 

Danimarka 3579 0,43 

İngiltere 2175 0,26 

Diğer 18 626 2,26 

Toplam 825 383 100,00 

Kaynak: İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK). 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 189 

Talep nedenlerindeki farklılıklar ile değişik çalışma koşulları kimi ülkelere yönelik 

göçlerin farklı boyutlar kazanmasına neden olmuştur. Örneğin Avustralya’ya gidenler “geçici-

göçmen” olmaktan çok “kalıcı göçmen” olma özelliği taşımaktadır. Danimarka’ya giden işçilere 

bakıldığında,  işçilerin bir bölümünün oradaki tarımsal kooperatiflerde bilgi ve görgülerini 

arttırmak üzere ikili bir eğitim anlaşması çerçevesinde gittiği görülmektedir (Paine, 1974: 56; 

İçduygu, 1999). Özetle her ne kadar Türkiye’den yönelen işgücü göçü daha çok Federal 

Almanya’ya yönelmişse de, Türkiye’den diğer Avrupa ülkelerine yönelen işgücü göçü de farklı 

talepleri ve  çalışma koşullarıyla biçimlenen göç güzergahlarının oluşumuna kaynaklık etmiştir. 

Bu bağlamda, Tablo 5.4’te izlenebilecek en belirgin özellik 1970 yılından başlayarak göçün 

diğer Batı Avrupa ülkelerine özellikle Fransa ve Avusturya’ya yayılmasıdır. Anılan yıldan 

itibaren yıllık gönderimler içinde Federal Almanya’nın payı da azalmıştır.  

1961-1976 döneminde Türk işçilerin ortalama yüzde 78,99’u Federal Almanya’ya gittiği 

halde, Tablo 5.4’te görüldüğü gibi 1974’de bu ülkeye gidenler toplamın yüzde 60,08’e kadar 

düşmüştür. Bu oransal dağılım içinde, gözden kaçırılmaması gereken bir nokta daha da 

belirginleşmektedir. Bir ülkeye gönderilen işçi bir süre sonra başka bir ülkeye gitmek gibi 

kararlar alabilmektedirler. Örneğin, 1965’lere kadar Belçika’ya giden işçilerin bir bölümü maden 

ocaklarının kapanmasıyla diğer ülkelerde iş aramaya yönelmişlerdir (Rodie, 1968: 9-10). 1966-

67 depresyonundan en çok etkilenen Federal Almanya’dan da komşu ülkelere doğru bir akım 

olmuştur. Öte yandan iş sözleşmesi yenilenmeyen bazı işçiler de Türkiye’ye dönmek yerine 

şanslarını başka ülkelerde arama yolunu tutmuşlardır. Daha belirgin bir diğer eğilim ise başka 

ülkelere giden işçilerin yüksek ücretlerin çekicililiğiyle Federal Almanya’da iş bulmaya 

çalışmalarıdır. Bu nedenle Türk işçilerin yurtdışına yıllık akışlarının yanı sıra, o ülkelerdeki stok 

miktarları da dikkate alınmalıdır.         

Tablo 5.5’de Federal Almanya’ya anlaşmalar çerçevesinde işçi gönderen altı Akdeniz 

ülkesinin toplam içindeki payları yıllar itibariyle gösterilmiştir. İlk yıllarda Federal Alman işgücü 

piyasasında düşük oranlarla temsil edilen Türk işçiler, 1972 yılından itibaren en büyük yabancı 

işgücü grubu durumuna gelmişlerdir. Türk işçileri sayısında hızlı artışın nedenleri arasında 

İtalyanların yurtlarına dönme eğilimi yanı sıra, Yunanistan ve Yugoslavya’nın işgücü ihraç 

politikalarındaki değişmeler de yer almaktadır. 1961-65 yılları arasında 1 milyon dolayında 

İtalyan işçisi İsviçre ve Federal Almanya’dan ayrılarak yurtlarına geri dönmüştür. Bu durumda 

işçi talep eden Avrupa ülkeleri giderek İspanya, Yunanistan ve Türkiye gibi işgücü rezervine 

sahip diğer Akdeniz ülkelerine yönelmiş, zamanla, Portekiz, Yugoslavya ve bazı Kuzey Afrika 

ülkeleri de el atılan işgücü kaynakları durumuna gelmiştir. İşçi gönderen bazı ülkelerin yer yer 

işgücü kıtlığı çekmeye başlamaları ve işgücü göndermenin yararları konusunda kuşkuların 

belirmesi, yabancı ülkelerdeki Türk işçilerin sayısını arttıran bir diğer nedendir. Yunanistan ve 
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Yugoslavya özellikle turizm mevsiminde bazı iş kollarında işgücü kıtlığıyla karşılaşmış, açık 

işyerleri Afrika’dan gelen işçilerle doldurulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle sözü edilen ülkeler 

yurtdışındaki işçilerini geri çekmek üzere çeşitli özendirici tedbirler almışlardır (Aydınoğlu, 

1972: 15).  

1966-70 Yunan Ekonomik Kalkınma Planı’nda 60-70 000 dolayındaki yıllık işçi ihracının 

25-30 000’e indirilmesi öngörülmüştür (Zolotas, 1966: 52). Yugoslavya ise 1972 yılında 

çıkarılan bir kanunla yüksek nitelikli işgücü gönderimini yasaklamıştır (Völker, 1975: 14-15). 

Buna karşılık Türkiye liberal bir işgücü gönderme politikası izlemiş; nitelikli işçi ihracını 

sınırlayıcı yönde dikkate değer önlemler almamıştır (Gökdere, 1978: 47).  

TABLO 5.5: FEDERAL ALMANYA’DA YABANCI İŞÇI STOKU (1962-1975) 
Yıl İspanya İtalya Portekiz Yugoslavya Yunanistan Türkiye Toplam 

1962 18.9 57.5 0.3 5.1 14.9 3.3 100 

1963 19.7 50.1 0.4 7.4 17.8 4.6 100 

1964 20.5 41.1 0.5 7.6 20.5 9.8 100 

1965 19.7 39.2 1.1 7 19.8 13.2 100 

1966 17.5 37.8 1.9 9.3 18.6 14.9 100 

1967 16.1 34.1 2.3 12.2 18.3 17 100 

1968 14.1 36.2 2.4 12.5 17.2 17.6 100 

1969 12.1 30.5 2.4 20.3 15.6 19.1 100 

1970 10.9 24.5 2.6 25.5 15 21.5 100 

1971 10.2 22.5 3.1 26.1 14.5 23.6 100 

1972 9.7 22.1 3.3 24.7 14.1 26.1 100 

1973 Eyl 9 21.3 4 25.3 11.8 28.6 100 

1974 Eyl 8.6 19.4 4.5 24.7 11.8 31 100 

1975 H 7.8 17.7 4.2 25 12.2 33.1 100 

Kaynak: Gökdere (1978: 46). 
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Ayrıca geniş işgücü fazlasına sahip Türkiye’den istenilen özellikte işçi temininin göreli 

kolaylığı, Türk işçilerin oransal payını hızla arttırmıştır. Bu nedenler dışında Batılı işvereni Türk 

işçisini tercihe yönelten özel nedenlere de değinmekte fayda vardır. Türk işçileri kendilerine 

önerilen işleri kabulde fazla titizlik göstermemeleri, diğer ülke işçilerine kıyasla eş ve 

çocuklarını yanlarına aldırma oranlarındaki düşüklük; yerleşme eğilimlerinin yüksek olmayışı 

tercih edilmelerinin diğer nedenleri arasındadır. Zira böyle davranmaları Batı ekonomilerine 

maliyetlerini düşük düzeyde tutturmuştur. İstenilen zaman içinde fazla çalışmayı kabul eden 

işverenin karını arttırıcı nitelikleri batılı işgücü piyasasında aranılır hale gelmelerine yol açmıştır 

(Gökdere, 1978: 48).  

Genel olarak bakıldığında, Avrupa’ya giden Türk işçilerin çoğu niteliksiz işçilerdi ve pek 

çoğu kırsal bölgelerden gelmekteydi. Ancak, 1960’ların başında giden işçiler daha çok nitelikli 

işçilerdi. Abadan-Unat (2002: 96) çok sayıda nitelikli işçinin yurtdışına gitmesine izin verme 

politikasının Türk işverenlerce ve Devlet Planlama Teşkilatı’nca (DPT) eleştirildiğini, fakat işe 

ve gönderilecek paralara olan ihtiyaç nedeniyle, Türkiye’nin yalnızca Zonguldak maden 

işçilerinin göçünü sınırladığını ifade etmektedir. 47  İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da 

(1968-1977) yurtdışındaki işçilerin daha çok vasıflı işçilerden oluştuğu dile getirilmiş ve bir 

anlamada planlanan “işgücü ihracı”nın pek de beklendiği yönde gelişmediği açıkça ifade 

edilmiştir:  

“1961 yılından 1966 yılı sonuna kadar yurtdışında çalışmak için l 033 500 işçi İş 

ve İşçi Bulma Kurumu’na başvurmuş ve bunların 195 000 nin (% 18,5) Batı 

Avrupa ülkelerine gitmesi gerçekleşmiştir, 1964 ten bu yana yurt dışına giden 

işçilerin yüzde 38’i meslekleri olan işçilerdir. Bu yüksek oran, vasıfsız işçi gitmesi 

amacına uymamakta ve gidenlerin yüzde 60’nın yurdun batı bölgelerinden gelmiş 

olması seçilen ilkeye aykırı düşmektedir.” (İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: 141) 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, 1960’lı yılların başında, Türkiye’den yurtdışına yönelen 

işgücü göçü temelde ekonomik faktörlere ilintili olarak gelişmiştir. Bu bağlamda 1961-75 yılları 

arasındaki dönemde gerçekleşen işgücü göçüyle ilgili sayısal verilere bakıldığında, Türkiye’den 

Avrupa’ya yönelen işçi göçünün özellikle Avrupa içindeki ekonomilerin arz-talep dengesine 

                                                           
47 Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan 46 000 Zonguldak maden işçisi Avrupalı 
işverenlerce işe alındı. Bu kadar çok sayıda maden işçisinin Batı Avrupa’ya gitmek 
üzere Türkiye’den ayrılması, 1960’lı yılların sonlarında kömür üretiminin azalacağı 
korkusunu yaratmış, İİBK’nın bölge şubesi, Taşkömürü Kurumu’nda çalışmakta ya da 
daha önce çalışmış olan hiçbir işçiyi yurtdışına göndermeme kararı aldı. Pek çok 
maden işçisi yurtdışına getirilen bu sınırlamayı tursit olarak göç etme yoluyla aştı 
(Martin 1991: 34).   
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paralel dalgalanmalar gösterdiği görülmektedir. Örneğin, 1961 sonrasında Avrupa’ya göç eden 

işçi sayısında büyük bir artış gözlemlenmiş, 1964 yılında göçmen işçi sayısı yıllık    66 000’e 

ulaşarak en yüksek değere ulaşmıştır. 1968 sonrasında Avrupa’daki ekonomik daralmanın 

ertesinde göçmen işçi sayısında gözle görülür bir artış kaydedilmiş; diğer bir deyişle, bu dönem 

toplu göçün yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönem olmuştur.  

 

Ancak 1973 Petrol Krizi’nin ardından yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle, Batı 

Avrupa hükümetleri göçmen alımlarını neredeyse durdurmuştur. Öte yandan göç veren ülkelerin 

sosyal nedenlerin de etkisiyle içgöçü sınırlayıcı kararları işgücü akımının hızını hayli 

düşürmüştür. Bu gelişmelerin sonucunda göçmen işçi sayısı yıllık 17 000’e kadar düşmüş; 1975 

yılı Türkiye’den Avrupa’ya yönelen toplu işgücü göçünün son bulduğu yıl olmuştur. Türkiye’deki 

resmi rakamlara göre 1961-1974 arası dönemde 800 000 işçi, İş ve İşçi Bulma Kurumu 

aracılığıyla Avrupa’ya göç etmiştir (Bknz. Tablo 5.6) (İçduygu, 1991; Akgündüz, 2006). Bu 

göçmen işçilerin 649 000’i (yüzde 81) Almanya’ya, 56 000’i (yüzde 7) Fransa’ya, 37 000’i (yüzde 

5) Avusturya’ya, 25 000’i Hollanda’ya, diğerleri ise çeşitli Avrupa ülkelerine göç etmiştir.  

 

Türkiye’den yurtdışına yönelen işgücü göçü başlangıçta öngörülen yapısal 

özelliklerinden bağımsız olarak sonraki dönemlerde kendi iç mekanizmalarını oluşturup farklı 

biçimler almıştır. Bunun en belirgin yansıması, geçici işçi göçü olarak başlayan göçün birçok 

Avrupa ülkesinde Türkiye kökenli yerleşik göçmen topluluklarının oluşmasına yol açmasıdır. 

Nitekim, Batı Avrupa’ya yönelen göç dalgaları her ne kadar 1970’li yıllarda azalmışsa da, 

Avrupa’ya yönelen göç tamamen son bulmamış, ileriki yıllarda aile birleşimi, sığınmacı ve 

mülteci göçü ve düzensiz göç gibi yeni biçimler alarak varlığını sürdürmüştür  (Böcker, 1995; 

İçduygu, 1996). Sonuç olarak, 50 yıla yaklaşan bir tarihi olan Türkiye’den Avrupa’ya yönelen 

işgücü göçü, geçici işgücü göçü ile başlamış ve bugüne gelindiğinde hemen hemen her Avrupa 

ülkesinde önemli büyüklükte Türkiye kökenli göçmen topluluklarının oluşmasına yol açmıştır 

(Abadan Unat, 2006;  Kaya ve Kentel, 2005).   

 

Bu dönüşüm üç temel nedenle açıklanabilir. İlk neden, göç eden Türk işçilerinin gittikleri 

Avrupa ülkelerinde ilk aşamada öngörülen süreden daha uzun kalmaları, hatta eşlerini ve 

çocuklarını da gittikleri ülkelere getirerek bu ülkelerde yerleşik bir yaşama geçmeleri, hatta 

bulundukları ülkelerin vatandaşlıklarını almalarıdır. İkinci neden, 1980’li yılların başlarından 

itibaren giderek artan sayıda sığınmacının Türkiye’den çeşitli Avrupa ülkelerine gitmesidir. 
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Üçüncü neden ise, aile birleşmesi yoluyla göç alan ülkelere yerleşen ailelerin çocuklarının da 

gidilen ülkeler de doğması ve bunun sonucunda Avrupa’daki Türk nüfusunun büyüklüğünün 

artmasıdır. Örneğin, 2000’lere gelindiğinde, Avrupa’da 2 700 000 üzerinde Türk vatandaşı (ve 

bulundukları ülkelerin vatandaşlıklarını almış yaklaşık 800 000 Türkiye kökenli göçmen) 

bulunmaktadır (İçduygu, 2006: 61). 
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TABLO 5.6: VARDIKLARI ÜLKELERE GÖRE TÜRKIYE’DEN YURTDIŞINA  GÖÇ, (1961-2005) 

Göç Edilen 

Ülke 

1961-1974 1975-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 Toplam 

# % # % # % # % # % # % # % 

Avrupa 

Ülkeleri 
790 017 97,5 13 426 12,8 2612 0,6 9647 2,8 10 465 9,3 16 561 9,1 842 728 42,4 

Arap Ülkeleri 2441 0,3 74 181 70,6 423 208 97,7 208 274 60,4 32 195 28,5 57 974 31,9 798 273 40,2 

Avustralya 5806 0,7 2647 2,5 2478 0,6 1324 0,4 515 0,5 176 0,1 12 946 0,7 

BDT Ülkeleri   -   -   - 115 0,0 65 521 58,0 89 623 49,3 155 259 7,8 

Diğerleri 12 235 1,5 14 792 14,1 4875 1,1 125 238 36,3 4256 3,8 17 533 9,6 178 929 9,0 

Toplam 810 499 100 105 046 100 433 173 100 344 598 100 112 952 100 181 867 100 1 988 135 100 

Kaynak: Buradaki veriler çeşitli resmi istatistik kaynaklarından İçduygu (2006) tarafından derlenmiştir.
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5.4 1970’LERDEN 2000’LERE TÜRKIYE’DEN AVRUPA’YA GÖÇÜN GELIŞIMI VE 
YENI GÖÇ GÜZERGAHLARI 

 
1973 Petrol Krizi ve onun tetiklediği küresel ekonomik bunalım, Avrupa’nın yabancı 

işgücüne kapılarını kapama kararını hızlandırmış, Türkiye’nin de yeni göç politikalarıyla birlikte 

yeni göç güzergahları belirlemesinin önünü açmıştır. Bu karar hem o güne kadar uygulanan göç 

politikaları hem de göç güzergahları için oldukça önemli bir dönemeç olmuştur. Nitekim her ne 

kadar Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1973-1977) 350 000 işçinin “ihraç” edilmesi 

öngörülmüşse de, 1973-1974’te işçi alımının durdurulmasıyla resmi kanallardan yurtdışına 

gidebilen işçi sayısı 190 000 kişi olmuştur (Toksöz, 2006: 217). Bir diğer deyişle, işgücü göçü 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da yer almış, ekonomiye katkıda bulunacak bir alternatif 

çözüm olmaya devam etmiş, ancak Avrupa’da gerçekleşen kısıtlamalarla işçi ihracı beklenenin 

altında gerçekleşmiştir. Böylece 1970’li yılların ikinci yarısında yurt dışına yönelen Türk göçünün 

yönünde önemli bir değişim gözlemlenmiştir.  

 

Bu dönemde Avrupa’ya bakıldığında, misafir işgücü göçünün aile birleşimi, sığınma 

göçü ve geri dönüşlerle geçicilikten kalıcılığa doğru  farklı bir nitelik kazandığı görülmektedir. 

Birçok Avrupa ülkesinde işçi alımı sona erdirilirken, ülkeye gelmiş yabancı işçilerin çalışması 

engellenmemekle beraber, ülkelerine dönmeleri öğütlenmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, iki 

farklı yabancı politikası ortaya çıkmıştır. Örneğin Alman işverenlerle yerel yönetimler sosyal 

hizmet veren birimlerin altyapısını korumak amacıyla yeniden “rotation” (dönüşüm) ilkesini 

savunmaya; Alman işçi sendikaları ise düzensiz göçün artmasından endişe ederek 

“entegrasyon” (bütünleşme) ilkesini savunmaya başlamışlardı. Yerleşikleşen göçmenlerin ve 

ailelerinin topluma entegrasyonlarının nasıl sağlanacağına dair tartışmalar önem kazanmıştır. 

Öte yandan, Avrupa’da çalışan işçiler, Türkiye ekonomisi için can alıcı miktarlarda döviz 

yollamaya koyulmuşlardır. Nitekim, 1964’te ihracat gelirlerinin yalnızca yüzde 2’si kadar olan bu 

döviz girişi, 1970-71’de ihracatın yüzde 50’sini, 1973’te 90’ını bulmuştur (Sönmez, 1999: 60). 

Bu dövizler dış ticaret açığını 1973’te yüzde 154 oranında kapatmıştır (Keyder, 1999: 152). Türk 

hükümeti de gönderilen dövizler için farklı programlar geliştirmiş, Beş Yıllık Kalkınma 

Programları’nda da yer alan çeşitli politikalarla  bu programlara yer vermiştir.  

 

Avrupa dışında gelişen göç güzergahlarına bakıldığında ise, önce Avustralya sonra 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu’nun petrol ihraç eden ülkelerinin yeni göç alanları olarak belirdiğine 

tanık olunmuştur. Her iki bölge de Avrupa’ya yönelen misafir işçi göçünden farklı göçmen 
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profilleri oluşmuş, bu akımlarla gelişen yeni alışkanlıklar ve hayat biçimleri Türkiye’den yönelen 

göç panoramasını derinleştirmiştir. Aşağıdaki bölümde 1973 Petrol Krizi sonrası Avrupa’ya 

yönelen Türk işgücü göçünün gelişimine değinilecek, bu bölümü Avustralya ve KAOD ve BDT 

ülkelerine yönelen göçün gelişiminin incelendiği bölüm takip edecektir.     

 

5.4.1. AVRUPA’DA AILE BIRLEŞMELERI, SIĞINMA GÖÇÜ VE GERI DÖNÜŞLER 
 

İkili işgücü anlaşmalarının çoğu, Avrupa’daki işçi alımının durdurulduğu 1973 yılından 

sonra de facto olarak yeniden düzenlenmiştir (Martin, 1991: 36). Bu düzenlemeler daha çok 

Türkiye’nin ikili anlaşma yaptığı Avrupa devletleriyle bir seri sosyal güvenlik anlaşması 

imzalamasıyla sonuçlanmıştır. Böylece o ülkedeki işçiler sağlık bakımı, iş kazaları, sakatlık ve 

ölüm hallerinde sosyal sigorta kapsamına alınmış böylece doğum ve çocuk yardımı, işsizlik ve 

emeklilik gibi haklara sahip olmuşlardır (Abadan-Unat, 2006). Bir diğer deyişle geçici misafir 

işçiler artık yerleşik göçmenlere dönüşmüştü ve Avrupa hükümetleri, uluslararası örgütlerin ve 

sendikaların baskısı altında, yabancı işçilerin çoğunu sosyal refah uygulamalarının tam 

koruması altına alarak, onların yerleşmesini tanımayı kabul etmişlerdir. Böylece 1970’li yılların 

ortalarında yabancı işçilerin çoğu işsizlik yardımı ve çocuk ödenekleri de dahil olmak üzere, 

bulundukları ülkenin sosyal güvenlik programlarından tam olarak yararlanmaya başlamışlardır. 

Bu gelişmelere paralel olarak, 1973-74 yıllarında işçi alan birçok Avrupa ülkesi, yeni işçilerin 

işe alınmasına sınırlama getiren fakat yerleşmiş bulunan işçilerin çoğuna da, eğer istiyorlarsa, 

ülkede kalmalarına izin veren politikaları kabul etmişlerdir.   

 

Yabancı işçiler konusunda 1973-74 yıllarında sık sık alevlenen tartışmalar sırasında 

kısıtlayıcı bazı öneriler yapılmıştır. Bu önerilerden bazıları, ailelerine katılmak üzere gelen 

belirli aile fertlerine çalışma izni verilmemesi ve yeni göçmenlere yalnızca daha az doymuş 

şehirlere gitme imkanı tanınması gibi, yabancıların aile fertlerini gelmekten caydırmak 

amacıyla uygulamaya konmuştur (Martin, 1991: 36). Kuşkusuz bu nitelikteki uygulamalar bazı 

göçmenleri ülkeden ayrılmaya ikna etmiş, bazılarını ise Avrupa’ya göç etmekten caydırmıştır, 

ancak yine de tüm bu uygulamalar Türkiye’den Avrupa’ya olan göçün bitmesi anlamına 

gelmemiştir (Martin, 1991).  

 

Avrupa hala Türkiye’den artan sayıda göç eden göçmen işçi ve aileleri için hedef veya 

varış noktası olma özelliğini korumuştur. 1972 yılında Avrupa’daki Türk göçmenlerinin sayısı 
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600 000 iken, bu rakam 1980’lerde yaklaşık 2 milyona, 1990’ların ortalarında ise 2,9 milyona 

ulaşmıştır. 2000’lerin ortalarında bu rakam 2,7 milyon dolaylarındadır (İçduygu, 2006). 

Türkiye’den Avrupa’ya göçün önemli bir kısmını aile temelinde gerçekleşen göç hareketleri 

oluşturmaktadır. Yurtdışında yaşayan Türk göçmenler, ailelerini daimi oturma izni veya aile 

birleşmesi gibi yollarla yanlarına almışlardır. Eşlerin birleşmesi ya da evlilik göçleri sıklıkla 

yaşanan göç durumu haline gelmiştir. İçduygu’ya göre bu süreç bir “uyum süreci” olarak 

tanımlanabilir. Nitekim bu yıllarda işçi göçmenler, aileleri ve yakınları hem göçe hem de göçün 

getirilerine alışma dönemini deneyimlemişlerdir (İçduygu, 2006). Öte yandan Almanya’da 

yapılan reformlarla, bu ülkedeki çocuklara kökenlerine bakılmaksızın Türkiye’ye kıyasla daha 

yüksek bir ödeneğin verilmesi, Almanya’daki yabancı çocuk nüfusunun göreceli yüksek 

düzeylerde artmasına yol açmıştır48. Ancak, yeni göç hareketlerini durdurmak için benimsenen 

radikal önlemler, aynı zamanda kaçak işçi sayısındaki ani yükselişi de gözler önüne 

sermektedir 49 . Uzun süre beklemek istemeyen potansiyel göçmenler de başka yollara 

başvurmuşlardır: Avrupa’ya turist olarak gitmek veya Bulgaristan ve Romanya ve Doğu 

Almanya gibi sosyalist ülkeleri üzerinden Doğu Berlin’e oradan da Batı Berlin’e geçmek. Ancak 

bu giriş kapısı da çok geçmeden kapanmıştır.      

 

Öte yandan, Avrupa’nın göçmen kabul etmeme politikası, hem işgücü göçünde belli 

düşüşlere neden olmuş, hem de sığınmacı taleplerinde giderek artan bir eğilime kaynaklık 

etmiştir. Örneğin Federal Almanya’nın sığınmacılara sunduğu kolay başvuru imkanları, sığınma 

talebinde bulunmayı ekonomik amaçlı göç edenler için de bir göç edebilme stratejisine 

çevirmiştir. Bu bağlamda, Tablo 5.7’de görüldüğü gibi, 1976’da siyasal baskı şikayetiyle 

başvuranların sayısı 809 iken, bu sayı dört yıl sonra 1980’de 57 913’e fırlamıştır (Abadan-Unat, 

2006: 72). 1980’lerden itibaren sayıları giderek artan sığınmacıların çoğunluğunun Kürt kökenli 

Türk vatandaşları olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle 1990’lı yılların başında yükselen Kürt 

sorunu kaynaklı siyasi çatışmaların Türkiye’den başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine 

sığınmacı akımına katkıda bulunduğu bilinmektedir. Ancak sığınma talebinde bulunanların 

hepsinin 1951 Cenevre Sözleşmesi koşullarına uygun mülteciler olmadıkları da açıktır (İçduygu, 

2006). İlgili sığınma düzenlemeleri Avrupa’ya göçü mümkün kılan bir göç  edebilme stratejisi 

haline geldiğinden, birçok potansiyel göçmenin bu yolu kullandığı bilinmektedir.  

                                                           
48 Bu çerçeveden bakıldığında, Türk işçi ailelerindeki doğurganlık oranı da Avrupa 
ortalamasının üstünde olduğunu belirtmekte fayda vardır. 
49  Daha 1970-71 yıllarında İİBK’nın ilan ettiği bekleme listesindeki aday sayısı bir 
milyonu çoktan aşmıştı (Abadan-Unat, 2006: 65). 
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TABLO 5.7: YILLARA GÖRE F.ALMANYA’DA TÜRKLERIN SIĞINMA İSTEKLERI 
Yıl Sayı Oran (%) 

1976 809 7.3 

1980 57913 53.7 

1985 7528 10.2 

1990 22082 11.4 

Kaynak: Abadan-Unat (2006: 72). 

  

1980-1995 yılları arasındaki dönemde, Türkiye’den Batı Avrupa ülkelerine 350 000 

dolaylarında sığınmacı gitmiştir. 1980’li yılların sonu ve 1990’ların başlarında sığınmacı 

sayısında çok net bir artış görülmektedir. Artan siyasi mülteci başvurusunda 12 Eylül 1980 

askeri darbesinin geniş çaplı tutuklamaları ve yıkıcı uygulamaları önemli bir neden olarak 

belirmiştir. Batı Avrupa ülkelerinin resmi kayıtlarında sığınmacı olarak nitelendirilen Türk 

vatandaşlarının ortalama yıllık sayısı 1980’lerin başında 10 000 iken, bu rakam 1980’lerin 

sonunda 50 000’e ulaşmıştır. Türkiye’den göç eden sığınmacı sayısında son yıllarda düşüş 

kaydedilse de, yakın zamandaki Birleşmiş Milletler (BM) verileri, sığınmacı sayısının hala 

yüksek oranlarda seyrettiğini göstermektedir. 1990’lı yılların sonunda yıllık sığınmacı miktarı 35 

000 olarak kaydedilmiştir. Bu rakam 2000’li yılların başında 15 000 seviyelerine inmiştir. 2000’li 

yılların sonundaysa, ilgili yıllık rakamın 10 000’lerin altına düştüğü görülmüştür.  

 

Özet olarak, 1980’li yılların başından 2000’li yıllara kadar Türkiye Avrupa ülkelerine 

giderek artan sayılarda sığınma göçü üreten bir ülke konumundaydı. Son yirmi yıl içinde 

Türkiye’den Avrupa ülkelerine göç eden her beş kişiden ikisi sığınmacıdır. Başka bir çalışmada 

(İçduygu, 2006) da belirtildiği gibi, yurtdışında halihazırda yaşayan Türk göçmen topluluklarının 

varlığı, bu ülkelere yönelen sığınma taleplerini de yoğunlaştırmaktadır. Örneğin, 1999 yılında 

Türkiye’den yurtdışına sığınma talebiyle göç edenlerin yüzde 55’i Almanya’ya, yüzde sekizi 

Fransa’ya, diğer bir yüzde sekizi İsviçre’ye, yüzde üçü ise Hollanda’ya giriş yapmıştır. Oransal 

olarak bu sığınma eğilimi, sığınılan ülkelerde halihazırda var olan Türkiye kökenli göçmen 

sayısına paralel bir seyir izlemiştir.   
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TABLO 5.8: VARDIKLARI ÜLKELERE GÖRE TÜRKIYE KAYNAKLI SIĞINMACI 
HAREKETI, (1981-2005) 

Kaynak: Buradaki veriler çeşitli resmi istatistik kaynaklarından İçduygu (2006) tarafından 

derlenmiştir. 

 

  Son yirmi yıl içerisinde Avrupa’ya göç eden Türk vatandaşlarının büyük bir kısmının 

(yüzde 95) yöneldiği on ülke şunlardır: Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, 

Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre ve İngiltere. İlk on yıllık süreçte göç hareketindeki ortalama yıllık 

artış oranı oldukça yüksektir. Öyle ki, bu oran 1980’lerin başında yıllık 50 000 dolaylarında iken, 

1990’ların sonunda 100 000’e ulaşmıştır. İkinci on yıllık süreçte göç hareketinin büyüklüğünde 

göreceli olarak düşüş kaydedilmişse de, 1990’ların ikinci yarısında Türkiye’den 50 000 göçmen 

çeşitli Avrupa ülkelerine gitmiştir. Sığınmacıların ve kaçak yollarla gidenlerin yanı sıra, bu 

göçmen gruplarının çoğunluğunu aile birleşmesi yoluyla giden göçmen grupları oluşturmuştur. 

Birçok Avrupa ülkesi uluslararası göçü kısıtlayıcı politikalar uygulasa da, ekonomik anlamda 

‘itici’ ve ‘çekici’ faktörler (Avrupa’da göçmenleri cezp edici unsurların varlığı, Türkiye’de ise göçe 

zorlayıcı ekonomik ve siyasi nedenlerin varlığı), Türkiye’de toplumun çeşitli kesimlerindeki 

insanların göçe eğilim göstermesine neden olmuştur.  

 

  Avrupa’ya göç eden Türk vatandaşlarının Türkiye’ye geri dönmesi konusu ile ilgili veriler 

sınırlıdır. Türkiye’den yurt dışına göç ‘misafir işçi’ kavramı çerçevesinde, dolayısıyla da göç alan 

Varılan 

Ülke 

1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 1981-2005 

# % # % # % # % # % # % 

Avrupa 

Ülkeleri 

45 620   185 797   175 557 98,6 141 226 97,9 107 534 97,2 655 734 98,7 

Kanada          755 0,4 1919 1,3 2451 2,2 5125 0,8 

Avustralya         780 0,4 928 0,6 332 0,3 2040 0,3 

ABD         984 0,6 199 0,1 330 0,3 1513 0,2 

Toplam         178 076 100 144 272 100 110 647 100 664 412 100 
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ülkede geçici olarak kalmayı öngören göç dalgasıyla başladığından göç veren ülkeye geri dönüş 

tüm göç sürecinin kaçınılmaz bir parçası öngörülmüştür. 1980’lerin başında göç alan ülke 

hükümetlerinin sunduğu ‘Destekli Geri Dönüş Programları’ bu süreci hızlandırmıştır. Örneğin, 

1983-1984 yılları arasında 310 000 göçmen Almanya’dan, 1985-1986 yılları arasında ise 10 

000 Türkiye vatandaşı Hollanda’dan Türkiye’ye geri dönüş yapmıştır. 1980’lerin sonunda geri 

dönüş oranlarında önemli miktarda düşüş kaydedilmiştir. Bu dönemde Almanya’dan geri dönüş 

oranı yıllık 37 000, Hollanda’dan geri dönüş oranı ise 3 000 olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1990’ların ilk yıllarında da geri dönüş oranları benzer seviyelerde seyretmiştir. Bu iki Avrupa 

ülkesinden geri dönüş yapan göçmenler ve bu ülkelere sığınma amaçlı başvuruda bulunup ret 

yanıtı alan Türk vatandaşları da (Türkiye’den başvuru yapan 450 000 sığınmacının sadece 

yüzde onu mülteci statüsü kazanmıştır) düşünüldüğünde, 1,5 milyondan fazla göçmen ve 

sığınmacının 1980-1999 yılları arasındaki dönemde Türkiye’ye geri dönüş yaptığı 

düşünülebilir.50 Son yıllarda ikinci ve üçüncü kuşakları içerisine alan geri dönüş göçlerinin yanı 

sıra özellikle emekli olan birinci kuşak göçmenlerin Türkiye’ye geri dönüşlerinde de bir artış 

olduğu gözlemlenmektedir. Ancak, bu geri dönüşlerin önemli bir kısmı yılın altı ayını Türkiye’de, 

geriye kalan altı ayını da yurtdışında geçirme şeklinde gerçekleşmektedir. 

 

 Sonuç olarak, 1970’lerden 80’lere Avrupa’ya yönelen Türk işgücü göçünün genel niteliğine 

bakıldığında, birçok Avrupa ülkesinin 1973 Petrol Krizi’nden etkilenerek  işgücü göçünü 

sınırlayıcı politika ve uygulamalara başvurdukları görülmektedir. Öte yandan Türkiye’den  

gerçekleşen işgücü göçünde düşüş eğilimi gözlemlense de, sığınmacı, aile birleşimi ve kaçak 

göçle yine Avrupa’ya yönelen nüfus hareketlerine tanık olunmuştur. Kuşkusuz, tüm dünyayı 

olumsuz etkileyen Petrol Krizi’nin Türkiye’ye de yansımaları kısa zamanda hissedilmiş, Avrupa 

dışında yeni göç güzergahları arayışı da farklı ülke coğrafyalarıyla buluşmuştur.       

 

5.4.2 1970’LERDEN 2000’LERE AVUSTRALYA’DA KALICI GÖÇTEN KUZEY AFRIKA VE 

ORTA DOĞU’DA PROJE BAĞIMLI GÖÇMENLERE  
 

1973 Petrol Krizi’nden sonra, Avrupa’da yabancı işgücü istihdamına son verilmesinin 

ardından, Türkiye’de öne çıkan işsizlik probleminin de beraberinde getirdiği kaygılarla birlikte, 

                                                           
50 1974-77 yılları arasında yaklaşık 190 000 göçmen işçinin Avrupa’dan Türkiye’ye geri dönüş yaptığı, ayrıca 1978-83 yılları arasında diğer bir 200 000 kişinin 

geri döndüğü tahmin edilmektedir (Gitmez, 1983). Başka bir çalışmada ise 1960’lardan 1990’lara kadar olan süreçte yaklaşık bir milyon işçinin geri döndüğü 

belirtilmiştir (Martin, 1991). Göçün erken döneminde yıllık 30 000-60 000 arasında seyreden geri dönüşler, 1970’li yılların sonlarında azalmaya başlamış, ancak 

1980’li yıllarda tekrar ivme kazanarak yıllık 70 000’lere ulaşmıştır. 1990’larda yıllık geri dönüşlerin 50 000’in altına düştüğü bilinmektedir.   
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Avustralya ve KAOD ülkeleri Türk göçmen işçileri için yeni varış noktaları haline gelmiştir. 1967 

yılında Avustralya hükümeti ile imzalanan işgücü anlaşması Türk hükümetinin bu yeni 

stratejisinin somut bir örneği olmuştur.51 1968-1974 yılları arasındaki dönemde yaklaşık 12 000 

Türk işçisi ve aile üyeleri Avustralya’ya göç etmiştir (İçduygu, 2006: 46). 1960 sonrasında 

Türkiye’den yurtdışına yönelen göçün genel çizgisi göz önüne alındığında, Avustralya’ya olan 

göç niceliksel olarak fazla önemli olmasa da geleneksel bir göçmen ülkesine yönelmesi ve 

kalıcı yerleşme özelliği taşımasıyla ayırt edici bir özelliğe sahip olduğu görülmektedir (İçduygu, 

2006: 63). Tablo 5.9’da görüldüğü gibi, 1961’de Avustralya’da bulunan Türk nüfus 1500’ün 

biraz üzerindeyken, 1962’de bu sayı 2476’ya ulaşmıştır. Ancak, 1967’de Avustralya ile 

imzalanan ikili anlaşmanın ertesinde, ülkedeki Türk nüfusun sayısında ciddi bir artış 

gözlenmiştir. Tablo 5.9’un da gösterdiği gibi, 1976’da 19 355’e çıkan göçmen sayısı, 1981’de 

24 314’e yükselmiş, 1986’da bu sayı 24 529 olmuştur (İçduygu, 1991). 2000’li yılların ortasına 

gelindiğinde, Avustralya’da yaklaşık 35 000 civarında Türk nüfusun varlığından söz etmek 

mümkündür.       

TABLO 5.9: AVUSTRALYA’DA BULUNAN TÜRKIYE DOĞUMLU GÖÇMENLER 
(1961-1986) 

Yıllar Sayı Yıllık Ortalama Büyüme Hızı (%) 

1961 1544 5,7 

1966 2476 9,4 

1971 11 589 30,9 

1976 19 355 10,3 

1981 24 314 4,6 

1986 24 529 0,2 

Kaynak: İçduygu (1991: 73). 

Avustralya ile imzalanan ikili anlaşmayı izleyen yıllarda kıtaya ivmesi giderek artarak 

gerçekleşen göçün Avrupa’dan farklılaşan özellikleri Türk dışgöçüne yeni boyutlar 

                                                           
51  Ancak, şu önemli noktanın altını çizmek önemlidir: bu dönemde, Türkiye ve 
Avustralya hükümetlerinin göç politikaları arasında önemli bir farklılık bulunmaktadır. 
Avustralya göç politikasında göçmen grupların ülkeye kalıcı olarak yerleşmesi 
beklentisinin yerleşik olmasına karşın Türk göç politikası misafir-işçi kavramı üzerine 
temellenmiştir (İçduygu 2006). 
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kazandırmıştır. Bugüne gelindiğinde bu kıtada varolan Türk nüfusla ilgili oldukça sınırlı sayıda 

araştırma varolan göçmen nüfusun genel nitelikleri ve yapısına dair birçok sorunun cevapsız 

kalmasına neden olmaktadır. Öte yandan bu kıtaya gerçekleşen göçü takip eden yıllarda, 

KAOD ülkeleriyle kurulan yeni ilişkiler, Türkiye’den yurtdışına giden göçmenlerin bu yeni 

coğrafyayla tanışmasına imkan sağlamıştır. Böylece, Avrupa ve Avustralya’dan sonra Türk 

göçmenler KAOD ülkelerine de adım atmıştır.  

Bölgeyle kurulan ilişkilerin gelişiminde petrol ihraç eden ve az nüfusa sahip Orta Doğu 

ülkelerinin gelir seviyelerindeki artışla birlikte, bu ülkelerde artan işgücü talebi önemli etkenler 

olarak belirmiştir. Ayrıca, 1973 Petrol Krizi’nin yarattığı ekonomik durgunluk, Doğu Bloğu 

ülkelerinin kapalı ekonomik ve siyasi yapısı ve Avrupa ülkelerinde Türk inşaat firmalarının 

rekabet edebileceği bir ortamın bulunmaması Türkiye’nin 1970’lerde sahip olduğu eğitimli 

genç/girişimci mühendislerin bu ülkelerde yeni ufuklar aramasını teşvik etmiştir. Bu gelişmelere 

ek olarak, tarihi ve kültürel bağlar, coğrafi yakınlık, bölgedeki inşaat yapılarının/ihtiyaçlarının 

birbirine benzer nitelikleri ve söz konusu ülkelerde yürütülen kalkınma planları bu yeni 

coğrafyanın öncelikli olarak düşünülmesine neden olan diğer dinamikler arasında yerini 

almıştır.  

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’da (1979-1983) Arap ülkelerine gönderilen işçi 

sayısındaki artışa yer vermiştir:   

Ancak, 1973 yılında enerji bunalımı ile başlayan ekonomik durgunluk ve artan 

işsizlik sonucu sanayileşmiş Batı ülkeleri işçi alımlarını önemli ölçüde 

durdurmuşlardır. Böylece, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin sayısı da 1973 

yılından sonra azalmaya başlamıştır. 1973 yılında 766 800 kişiden 1976 yılında 

707 900 kişiye düşen yurt dışında çalışan işçi sayısı, 1977 yılından başlayarak 

özellikle Arap ülkelerine işçi göndermeleri sonucu 711 000 dolaylarına 

ulaşmıştır. (Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı: 27) 

 

Tüm bu gelişmelerin ekseninde, 1973’de Libya’da liman projesi alan STFA firması 

yurtdışında proje alan ilk Türk müteahhitlik firması olmuştur. STFA firmasının başlattığı bu 

sürece hem bu firmadan ayrılan mühendisler yeni firmalar kurarak; hem de diğer Türk firmaları 

bölgede yeni projeler alarak yavaş yavaş katılmıştır.  Bir anlamda STFA öncü bir firma olmuş 

ve büyük projelere imza atacak Türk müteahhitlik firmaları için bir ilkokul olmuştur. Böylece 

1970’li yılların ikinci yarısından sonra, Türk işçileri KAOD ülkelerine çalışmaya gitmeye 

başlamışlardır. Libya, Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkelere giden Türk göçmenler çoğunlukla 

belirli projelerde çalışmak üzere Türk inşaat firmalarınca istihdam edilen niteliksiz ve yarı-

nitelikli işçilerdir (Martin, 1991: 38). Orta Doğu’ya giden Türk göçmenler arasında mühendisler 
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ve muhasebeciler gibi nitelikli teknik işçiler bulunmasına rağmen, 1980’lerin başında Orta 

Doğu’daki Türk işçilerinin yaklaşık yüzde 60’ının niteliksiz olduğu tahmin edilmektedir (Adler, 

1981: 34). Proje bağımlı olarak çalışan işçilerin çalıştıkları ülkelerde birkaç yılı içeren 

sözleşmeler kapsamında geçici konumda bulundukları ve birçoğunun iş sözleşmeleri sona 

erdiğinde Türkiye’ye dönüp bir süre sonra benzer sözleşmelerle bu ülkelere tekrar gittikleri 

görülmektedir (Erder, 2007: 14; İçduygu, 2006: 65). Bu bağlamda, KAOD ülkelerine yönelen 

işgücü göçü, hem göreceli olarak geçici olmasından, hem de yalnızca sözleşmeyle çalışan 

proje bağımlı erkek işçilerin hareketliliğini kapsaması bakımından, Avrupa’ya yönelen göç 

dalgalarından oldukça farklı bir niteliğe sahiptir (İçduygu, 2006). 

Ancak, 1980’lerin sonlarına doğru, bölgede büyük ölçekli altyapı projelerinin 

tamamlanması ve projelerin idaresinde sonuçları iflasa kadar giden idari ve teknik aksaklıklar, 

Körfez Krizi’yle birlikte bölgede yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliklerle birleşince bölge 

ülkelerinde gelişen müteahhitlik yatırımlarının ve bu yatırımlarla giden iş adamları ve proje 

bağımlı göçmenlerin önünü kesmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak söz konusu sorunlara 

karşılık verebilecek yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin Türkiye’de henüz gelişmemiş olması ve 

birçok proje bağımlı göçmen işçinin sınırlı hatta yok denecek kadar az sosyal güvenlik 

hizmetlerinden 52  ötürü farklı mağduriyetler yaşaması da varolan olumsuz koşulları 

derinleştirmiştir. 1975-1980 arasındaki dönemde 70 000’den fazla Türk işçisi bu ülkelere göç 

etmiş, 1981-1990 arası dönemde bu sayısı 40 000’i biraz geçmiştir (Bknz. Tablo 5.6).  

Bugüne gelindiğinde Türkiye’den söz konusu bölgedeki ülkelerde yürütülen projelerin 

sayında ve bölgeye giden proje bağımlı işçilerin sayısında artış olduğu gözlenmektedir. Ancak, 

inşaat projelerinin şantiyelerine Türk işçilerinin yanı sıra yine bugün  Çin, Sudan, Filipinler, 

Yemen ve Pakistan gibi işçiliği ucuz ülkelerden çok daha fazla proje bağımlı işçinin getirildiği 

görülmektedir. Bir başka deyişle proje sayısında yaşanan artış, Türkiye’den giden proje 

bağımlı işçi sayısına aynı oranda yansımamış, daha çok Asya ve Uzak doğu ülkelerinden 

gelen, daha ucuz ve daha az maliyeti olan işçiler bölgedeki şantiyelerde istihdam edilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre, 2005 yılı itibariyle Orta Doğu 

ülkelerinde 105 000 Türk işçisi bulunmaktadır. (İçduygu, 2006: 62) 

                                                           
52 1989’da Libya ile Sosyal Güvenlik Anlaşması yapıldı ve böylece Libya’da çalışan işçi 
rahatça yurtdışında çalışmasının karşılığı olan SSK primini Türkiye’de yatırabilme 
imkanını buldu. 
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5.4.3 1980’LERDEN 2000’LERE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU’NDA İŞ ADAMLARI 

VE PROJE BAĞIMLI GÖÇMENLER  
 

Türkiye’den yurt dışına yönelen göçün son safhasını BDT ülkelerine olan göç 

hareketi oluşturmuştur. Körfez Krizi’nin getirdiği olumsuz koşullarla boğuşmakta olan 

Orta Doğu ülkelerine yönelik göçün giderek azaldığı bir dönemde, BDT ülkelerine 

yönelen göç dalgası, Türkiye’den yurt dışına göçün sürdürülebilirliği bakımından 

oldukça önemlidir. Türkiye’den bu ülkelere olan işgücü göçü giderek artış göstermiştir: 

1992 yılında yıllık 8000 olan göçmen işçi sayısı 1993 yılında 20 000’i, 1994 yılında ise 

40 000’i aşmıştır; 2005 yılında 70 000’den fazla Türk işçisinin bölge ülkelerinin işgücü 

pazarında çalışmakta olduğu kaydedilmiştir (İçduygu, 2006). Kuşkusuz, Suudi 

Arabistan, Libya, Irak ve Rusya gibi kapsamlı göç politikası uygulamayan ülkelere 

“proje bağımlı göçmenleri” taşıyanların bu ülkelerde müteahhitlik hizmetleri veren 

şirketler olduğuna dikkat çekmek gerekir (Erder, 2007: 15). Bu durum yurtdışında 

yaşayanların ve çalışanların sadece işçilerle öğrenciler olmadığını onlara 

işadamlarının da eklendiğini göstermektedir (Erder, 2007: 15). Yurtdışında iş yapan 

Türk müteahhitlerin ve ticaret yapmak üzere gidenlerin sayısındaki artış, Türk 

vatandaşlarının dış ülkelerle ilgili deneyimlerinin çeşitlendiğini de göstermektedir 

(Erder, 2007: 15).  

1990 sonrası SSCB ve diğer Doğu Bloku ülkelerinde meydana gelen siyasal ve 

ekonomik gelişmelerin, bu ülkelere iş yapma amacıyla giden Türklerin sayısında artışa 

neden olduğu bilinmektedir. Nitekim gerek Batı Avrupa ülkelerinin formel kanallarla işçi 

alımını uzun süredir durdurmuş olması, gerekse Türk dışgöçünün süreç içinde geldiği 

evre, “gurbetçi” politikasının sona erdiğini de göstermektedir (Erder, 2007). Bu 

politikanın dönüşerek yeni biçimler aldığı Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da 

(1990-1994) yurtdışı müteahhitlik firmalarına sağlanacak desteğin açıkça dile 

getirilmesiyle de somutlaşmıştır:  

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişmesi, özellikle komşu ülkelerdeki işbirliği 

imkanları azami ölçüde değerlendirilerek desteklenecek, bu tür faaliyetlerin 

ihracat ve istihdama katkıda bulunması göz önünde tutulacaktır. (Altıncı Beş Yıllık 

Kalkınma Planı: 41)  
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Aynı Kalkınma Planı’nda “yabancı  ülkelere yatırım yapacak müteşebbislerin dünya 

piyasalarında daha güçlü hale gelmeleri için verilen teşviklerin devam ettirileceği ve gerekli 

düzenlemelerin yapılacağı da öngörülmüştür (sayfa: 41).  Ayrıca, “Arap ülkeleri ile bazı 

Sosyalist Blok ülkelerine çalışmaya gidecek olan işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını elde 

etmelerine ve bu hakların korunmasına özen gösterileceği de” belirtilmiştir (sayfa: 307). Altıncı 

Kalkınma Planı’nın ekseninde değişen ve dönüşen göç politikalarının gelişiminde, Türkiye ile 

SSCB arasında kurulan ekonomik ilişkilerin yadsınamaz etkisine de değinmekte fayda vardır. 

Bir diğer deyişle SSCB döneminin kapalı ekonomisi içinde belli dönemlerde öne çıkan 

ekonomik ilişkilerin iki ülke arasında gelişen göç sistemini geliştirdiği söylenebilir.  

 

1980’lerin ortalarından itibaren Türkiye’nin tek-yönlü Batı odaklı dış politikasının yerini 

çok yönlü, çok ittifaklı bir dış politikaya bırakması SSCB’nin dağılmasıyla birlikte farklı siyasi 

ve ekonomik beklentilerin oluşmasına da kaynaklık etmiştir (Heper ve Sayarı, 2002). Özal 

iktidarının 1980’lerin sonlarına doğru başlattığı bu açılım dağılan Türki Cumhuriyetleri’nde 

farklı siyasi hedeflerin belirmesine neden olmuştur. Bu siyasi hedeflerle birlikte geliştirilen 

ekonomik ilişkiler Türkiye-Rusya ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmıştır. İzleyen yıllarda 

değişen Türk dış politikasıyla birlikte Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışında yeni pazarlara 

açılma eğiliminin iki ülke arasında oluşan göç sisteminin belirleyici parametreleri arasında 

olduğu ifade edilebilir. Özetle, 1980’lerin sonunda SSCB’de gelişen toplumsal ve siyasal 

dönüşümlerle birlikte, Özal iktidarıyla beraber gelen hızlı liberal kalkınma ve müteahhitlik 

firmalarının yeni pazarlar bulma isteği Türkiye’den yurtdışına göçün çehresini değiştirmiştir.  

 

Yoğunlaşan siyasi ve ekonomik ilişkilerin öncesinde, SSCB’de daha çok kapalı Sovyet 

ekonomisini ve Türkiye’nin bölgedeki ihtiyaçlarını bilen girişimciler ve/veya emekli bürokratların 

kurduğu az sayıda Türk firmasını görmek mümkündür. Bu bağlamda, konuyla ilgili az sayıda 

araştırmanın sunduğu sınırlı bilgiler ve konuyla ilgilenen akademisyenler ve gazetecilerle 

yapılan görüşmelerin ışığında, SSCB dağılmadan önce Türkiye’den bölgeye giden nüfusun 

daha çok bu ülkenin Ankara’daki temsilciliklerine yakın işadamları ve girişimcilerin 

faaliyetleriyle şekillendiği ortaya çıkmaktadır. İlk adımları atan iş adamları ve girişimciler 

bölgede faaliyetleriyle az sayıda Türk işçisini ülkeye taşımıştır. 53  Sonuç olarak SSCB 

                                                           
53  SSCB dağılmadan önce Türkiye’den bölgeye yönelen işadamları ve onların 
yatırımlarına dair bilgi Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuri Yıldırım 
ve ROSTOV Başkanı Gregor Tufar’la yapılan derinlemesine görüşmelerden 
derlenmiştir. Böylelikle konuyla ilgili çok sınırlı kaynakların sunduğu bilgi bu 
görüşmelerle genişletilmeye çalışılmıştır.   
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döneminde ilk resmi firma temsilciliğini Ertan Balin BASTAŞ A.Ş. adlı firma ile almıştır54. Ertan 

Balin dışında Kazım Paksoy, Gültekin Köksal, Erhan Şahin ve Mehmet Okutan gibi işadamları 

da bu dönemde SSCB’de iş kurmuşlardır.    

 

Ancak her iki ülke arasında 1990’ların başından itibaren giderek artan bir yoğunluk 

kazanan işgücü göçünün gelişiminin arkasında, Türkiye ve SSCB arasında 18 Eylül 1984’te 

imzalanan Doğal Gaz Anlaşması yatmaktadır. Söz konusu anlaşmanın dağılmadan önce 

gerçekleştirilmesinin ardında Özal iktidarının bölgede daha etkin olma çabasıyla, SSCB’nin 

doğalgaz ihracatında Avrupa dışında yeni coğrafyalarda etkin olma anlayışının da yer aldığını 

belirtmekte fayda vardır. Örtüşen bu siyasi ve ekonomik kaygılarla şekillenen 1984 Doğal Gaz 

Anlaşması iki ülke arsında oluşan göç sistemi için oldukça önemli bir dönüm noktası olmuştur. 

İki yıl süren görüşmeler sonrasında imzalanan 1984 Doğal Gaz Anlaşması müteahhitlik 

hizmetleri ve ticari işbirliği alanlarında yeni olanaklar yaratmıştır. Türkiye 1987’den başlayarak 

25 yıl boyunca serbest döviz karşılığında SSCB’den toplam 120 milyar metreküp doğal gaz 

almayı kabul etmiştir. SSCB bu satıştan elde ettiği gelirin yüzde 30’unu SSCB’ye açılan ticaret 

ve tüketim kredilerinin geri ödemesinde, geriye  kalan yüzde 70’ini de Türkiye’den mal alarak 

kullanmayı kabul etmiştir. Yüzde 70’lik bölümün yüzde 35’ini de müteahhitlik hizmetlerine 

ayrılmasını onaylamıştır. 1984 gibi erken bir tarihte böyle bir siyasal kararın alınmasında üst 

düzey yöneticilerin olumlu tutumlarının yanı sıra, benzer bir tasarının SSCB ile Batı Almanya 

tarafından yürütülmesinin de etkisi olmuştur.  

Ekonomik ilişkilerin ve farklı göç yollarının gelişmesinde bir başka etken de Eximbank 

kredileri olmuştur. 1989-1991 arasında Türkiye SSCB’ye 1 milyar 150 milyon ABD Doları 

Eximbank kredisi açmış, bu krediler yardımıyla Türkiye’nin SSCB’ye olan dış satımı da 

artmıştır. Bunların ötesinde, 1980’lerin sonunda SSCB’nin dağılması, seyahat sınırlamalarının 

kaldırılması, esnek vize uygulamaları, sınır geçişlerindeki rahatlıklar, Türkiye ile Rusya 

arasındaki insan hareketliliğinin yeniden yapılanmasında etkin dinamikler olmuştur. 

Türkiye’deki gelişmelere bakıldığında ise, 1984 Doğal Gaz Anlaşması dışında, ihracatın 

krediler yoluyla finansmanı, Sarp kapısının açılmasıyla sınır ve kıyı ticaretinin olanak 

kazanması, müteahhitlik yanında diğer hizmet alanlarında da (gemi yapımı, tamir ve bakımı, 

ulaştırma, turizm vb.) her iki ülke arasında farklı göç güzergahlarını şekillendirmiştir.      

                                                           
54 Ertan Balin dışında Kazım Paksoy, Gültekin Köksal, Erhan Şahin ve Mehmet Okutan 
gibi işadamları da bu dönemde SSCB’de iş kurmuş ve belli dönemlerde ticari faaliyetlerde 

bulunmuşlardır.    



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 207 

1984 Doğal Gaz Anlaşması’nın uygulanmasıyla birlikte Türk inşaat firmaları, SSCB 

dağılmadan önce ülkeye adım atmış, ve projeleriyle inşaat sektöründe seslerini duyurmaya 

başlamışlardır. Örneğin, bu firmalar içinde Rusya’da öne çıkan ENKA, Rusya’daki ilk inşaat 

projelerini söz konusu anlaşma çerçevesinde üstlenmiştir. Türk müteahhitlik firmaları farklı 

özelliklere sahip zor coğrafyalarda bir projeden diğer projeye kolayca uyum sağlayan işgücü 

sayesinde projeleri söz verilen zamandan önce tamamlamalarıyla Rusya’da dikkat çekmiştir. 

Bu başarının arkasında, firmaların daha önce KAOD ülkelerinde edindikleri deneyimlerin 

önemli bir katkısı bulunmaktadır.  

TABLO 5.10: RUSYA’DA FAALIYET GÖSTEREN TÜRK MÜTEAHHITLIK 
FIRMALARININ ALDIKLARI PROJE SAYISI VE DEĞERLERI, (1989-2007) 

 Yıl  #  $  (000)  Yıl  # $ (000) 

1989-94 97 4209 2001 31 165 

1995 33 1055 2002 19 343 

1996 91 1674 2003 38 428 

1997 124 717 2004 40 1033 

1998 56 1126 2005 70 746 

1999 80 732 2006 56 2292 

2000 75 181 2007 59 3605 

Toplam     18 306 

Kaynak: T.C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2008. 

 

Türk müteahhitlerin başarısı, inşaat sektörü dışında, turizm, tekstil ve gıda gibi 

sektörlerde birçok işadamının da Rusya’da iş kurmasını cesaretlendirmiştir.  Böylece, orta ve 

küçük ölçekli Türk girişimciler restoran, pastane, fırın, kasap, ayakkabı dükkanı, deri mağazası 

işletmek amacıyla dağılan Sovyet ekonomisi içinde yer edinmeye çalışmıştır. Öte yandan, 

1998’de Çeçenistan’da çıkan savaş, aynı yıl Rusya’da yaşanan finansal ve ekonomik kriz, 

oturma ve çalışma izni alırken yaşanan zorluklar, idari ve bürokratik boşluklar ve Rus 

toplumunda giderek artan yabancı düşmanlığı Rusya cephesinde Türkiye’den yönelen göçün 

seyrini yavaşlatmıştır. Türkiye’de ise 1991 depremi, 1999 ve 2001’de yaşanan ekonomik krizler 
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bölgede alınan proje değerlerinde belli düşüş eğilimlerinin oluşmasına neden olmuş; Sovyet 

coğrafyasında bulunan birçok işadamı ve girişimciyi olumsuz etkilemiştir: 1995’te 1 055 milyon 

ABD Doları olan toplam proje değeri, 2000’de 181 milyon’a kadar gerilemiştir (Bknz. Tablo 

5.10). 2006’da ülkede sürdürülen proje sayısı 56 iken, 2007’de bu sayı  toplam 3.605 milyon 

ABD Doları değerinde 59 projeye yükselmiştir (Bknz. Tablo 5.10). Öte yandan, 1995’de 35 000 

seviyesine ulaşarak zirveye çıkan proje bağımlı göçmen sayısı, 1997’de 13 195’e, 2000’de ise 

2199’a kadar gerilemiştir (Bknz. Tablo 5.11).   

TABLO 5.11: TÜRKIYE’DEN RUSYA’YA  İŞKUR’UN İŞÇI GÖNDERIMLERI  (1989-
2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar İşçiler Yıllar İşçiler 

1989 932 1999 2215 

1990 1243 2000 2199 

1991 4693 2001 4190 

1992 6708 2002 10 160 

1993 21 436 2003 10 816 

1994 41 837 2004 13 281 

1995 35 792 2005 19 540 

1996 20 460 2006 24 142 

1997 13 195 2007 23 118 

1998 7426 Toplam 153 722 
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Kaynak: İŞKUR, 2008 (http://www.iskur.gov.tr). 

 

Bu gelişmelerin ışığında genel bir değerlendirme yapıldığında, bugün Rusya’da daha 

çok Moskova ve St. Petersburg’da  olmak üzere yaklaşık 35 000-40 000 civarında Türkiye 

kökenli göçmenin bulunduğu tahmin edilmektedir. Göçmenlerin genel profillerine bakıldığında 

bölgede daha çok proje bağımlı göçmen işçiler, iş adamları orta ve küçük ölçekli girişimcilerden 

oluşan bir nüfustan söz etmek mümkündür. Bu nüfus içinde ağırlıklı olarak öne çıkan proje 

bağımlı göçmen işçilerin yıllık sayısısın 2000’lerin ortalarına gelindiğinde, 23 000 seviyelerine 

ulaştığı görülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’den Rusya’ya giden proje bağımlı göçmen işçi 

sayısına bakıldığında, 2006’da bu sayının 24 142, 2007’de ise 23 118 olduğu görülmektedir.   

Öte yandan SSCB’den dağılan cumhuriyetlerde ama daha çok Rusya’da öne çıkan 

Türkiye kökenli nüfus Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1996-2000) yerini almıştır:  

 

Son yıllarda Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile bazı Asya 

ülkelerinde yeni yatırımlarda önemli taahhütler üstlenen Türk müteahhitlik 

firmalarının faaliyetleri paralelinde bu ülkelerde çalışan vatandaşlarımızın sayıları 

artarken, çalışma yaşamı, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal konularda ciddi 

sorunları bulunmaktadır. Gereksinim duyulan ülkelerde temsilciliklerimizin 

kurulması vatandaşlarımızı hem o ülke sosyal kurumlarına hem de bir takım 

örgüt, kuruluş ve kişilere muhtaç olmaktan kurtaracak, ticari ilişkilerimizi 

geliştirecektir (Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: 229).  

 

Sonuç olarak 1980’lerin ortasında Özal iktidarının liberal ekonomi politikalarıyla, 

dağılan SSCB coğrafyasında girilen siyasi arayışlar, yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitlik 

firmalarının yeni bölgelerde etkin olma arzusuyla buluşmuştur. Bu sürece paralel olarak, 

SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bölgenin ihtiyaç duyduğu müteahhitlik hizmetlerinin Türkiye’den 

gelen firmaların daha ucuz ve erken bitirilen projelerle karşılanması bölgede varolan Türk 

nüfusun  farklı göçmen profilleriyle gelişmesine kaynaklık etmiştir.  Ancak Yedinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı’nda da ifade edildiği gibi, giden işçilerin sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal 

konularda farklı sorunlarla karşılaştığı bilinmektedir.   

 

http://www.iskur.gov.tr/
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Türkiye’den yönelen işgücü hareketlerinin son yirmi yılını özetlemek gerekirse, 

küreselleşmeye birlikte, dışa açılan dinamik Türk iş adamlarının ve Türkiye’nin ekonomik 

ilişkilerini geliştirdiği ülkelerin bu nüfus hareketlerinin gelişiminde daha belirleyici olduğu 

görülmektedir. Göç hareketlerinin çeşitlenmesi yeni göçmen profillerini ortaya çıkarmış, bu 

kapsamda nitelikli işgücü ile yurtdışı inşaat sektöründe çalışan işgücünün sorunlarının ele 

alınması ihtiyacı gündemde yerini almıştır. Öte yandan yurtdışına giden göçmenleri sadece 

“işgücü” olarak algılamak varolan sorunların kalıcılaşmasına neden olmakta, konuya daha 

geniş bir perspektiften bakmak gerekliliği su yüzüne çıkmaktadır. Sekizinci Kalkınma Planı’nda 

(2001-2006) yurtdışında yaşayan vatandaşların mevcut durumuyla ilgili ilkeler, politikalar, 

hukuki ve kurumsal düzenlemeler etraflıca belirtilmiş, böylece bahsedilen anlayışın temelleri 

de atılmıştır. Ancak, her ne kadar Sekizinci Kalkınma Planı var olan göç ve sığınma politikaları 

adına önemli bir yol ayrımı olsa da, bir sonraki kalkınma planında konuyla ilgili yok denecek 

kadar az bilginin bulunması da şaşırtıcıdır.  

Daha çok dış ülkelerin talepleriyle birlikte işsizlik gibi iç dinamiklerin ekseninde gelişen 

göç politikaları, beklenmedik şekilde artan işçi dövizleriyle tekrar gündeme girmiş, 1973 

sonrası Petrol Krizi sonrası yaşanan durgunluk döneminde ise yine arkaplanda kalmıştır. Söz 

konusu yıllarda ekonomik dinamiklerin göç hareketlerinin ve ilgili politikaların gelişiminde etkili 

olduğu açıkça görülmektedir. Takip eden yıllarda ise, her ne kadar göçmen işçiler Avrupa 

ülkeleri dışında yeni ülkelerde ve farklı çalışma koşullarında kendilerine yeni hayatlar 

kurmuşlarsa da, Avrupa Birliği’ne katılım sürecindeki Türkiye’nin göç politikalarının gündemini 

daha çok birliğin liberal politikalarını gerçekleştirme hedefi belirlemiştir.   

 

Aslında gelinen bu nokta Türkiye’nin göç ve sığınma politikalarına yaklaşımının da açık 

bir göstergesidir. Farklı coğrafyalarda var olan yeni göçmen toplulukları ve onların 

sorunlarından çok, AB’ye üyelik sürecinde vurgulanan temel meseleler öncelikli olarak ele 

alınmaktadır. Bu da neden Dokuzuncu Kalkınma Planı’na (2007-2013) Türkiye’den yönelen 

işgücünü konu alan göç ve sığınma politikalarına yok denecek kadar az vurgu yapıldığını 

açıklamaktadır. Özetle söylemek gerekirse, Türkiye’den yeni coğrafyalara ulaşan göç 

hareketleri 2000’lere gelindiğinde küreselleşmenin ve farklı ülkelerle kurulan ekonomik 

ilişkilerin ekseninde yine ekonomik temelli olarak gelişmiş olsa bile, göç politikalarının 

gelişiminin Türkiye’nin AB’ye katılım süreci ve bu sürecin öne çıkardığı siyasi beklentilerle 

şekillendiği  görülmektedir. Bu politikaların ayrıntılı değerlendirilmesi ise sonuç bölümünde 

yapılacaktır.         
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5.5 SONUÇ YERINE:  İŞGÜCÜ GÖÇÜNDE DÜN BUGÜN VE YARIN  
 

1960’lı yılların başından itibaren Türkiye uluslararası göç pazarında yeni konumlar 

edinmeye başlayan bir ülke olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı ülkelerinin 

ekonomik yapılarını yeniden düzenlemek için başka ülkelerden işgücüne gereksinim 

duymalarıyla, Türkiye’de başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine işgücü ihracına 

başlamıştır. Bu modern Türkiye tarihinde ilk kez Türk ve Müslüman nüfusun yoğun bir göç 

hareketi içinde ülke dışına çıkışı anlamına da gelmektedir. 1960’larda Türkiye’den yoğun bir 

işgücü göçünün başlaması özellikle Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yansıdığı şekliyle şunları 

amaçlamıştır: a) işsizlikle artan ekonomik baskıların azaltması, (b) yurtdışından dönen işçilerin 

kazandıkları becerileri Türkiye’deki çalışma hayatına getirilmesi, ve (c) döviz gelirinin artışı ile 

ödemeler dengesinin sağlanması. İzleyen yıllarda yukarıda da ilgili kısımlarda alıntılandığı gibi, 

Kalkınma Planları Türkiye’nin uyguladığı göç politikalarına dair önemli ipuçları sunmuştur. 

Planlarda yapılan değerlendirmeler ve konulan hedefler her ne kadar Türkiye’nin kapsamlı ve 

sürekli bir göç ve sığınma politikası olmadığını açıkça gösterse de, Türkiye’den yönelen işgücü 

göçünün değişen güzergahlarını ve farklılaşan politikalarını göstermesi açısından oldukça 

önemlidir. 

 

Öte yandan, 1960 sonrasında gelişen göç rejimlerine daha çok kitlesel işçi göçü ile 

katılan ve göç-veren bir ülke kimliği pekişen Türkiye yakın tarihinde ilk kez yabancıların göçü 

ile karşılaşan ve göç-alan ülke kimliği de edinmeye başlayan bir coğrafya olmaya başlamıştır. 

Türkiye’nin göç alan bir ülke haline gelmesi ve bunun sonucunda değişen ve gelişen göç 

politikasına dair değerlendirmeler bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ancak, 

1960’tan bugüne Türkiye’den yönelen işgücü akımına bakıldığında, ülkenin değişen 

konumunun ötesinde, giden işgücü göçünün ve coğrafyaların da farklılaştığı görülmektedir. Hiç 

şüphe yok ki, bu süreç Türkiye için çok çeşitli ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçlar 

ortaya çıkarmış ve yine farklı ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel nedenlerle de bu süreç 

kendi içinde gelişmiştir. Özetle, yirminci yüzyılın başından yirmi birinci yüzyılın başına uzanan 

yüzyıllık bir zaman dilimi içinde ortaya çıkan değişimler ve dönüşümler sistematik bir çizgide 

genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’den hareket eden işgücü göçünün önce Avrupa’ya, 

sonra Avustralya, KAOD sonra da BDT ülkelerine  yöneldiği görülmektedir.  

 

1960’larda imzalanan ikili anlaşmalarla Sirkeci Garı’ndan Avrupa’ya giden misafir işçiler 

ve onların çocukları Avrupa da  ikinci ve üçüncü nesil olarak farklı yerleşik göçmen hallerinin 
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oluşmasına kaynaklık etmiştir. 1960’larda giden öncü göçmenleri, aile birleşmesi ve evlilik 

göçü takip etmiş; 1973’teki işçi alımı kesintisinden sonra göçmen nüfusu kalıcılaşmış, bu da 

yeniden aile birleşimi ve evlilik göçünü teşvik etmiştir. 1960’ların sonlarından itibaren 

Avrupa’da kitlesel göçlere muhalefet doğmuşsa da, göçe kapıların kapatılmasının dönüm 

noktası 1973 petrol şokunu izleyen ekonomik durgunluk dönemi olmuştur. Bu nedenle 

Avrupa’da hükümetler işçi alımını durdurmuş, mevcutların geri dönemsini beklerken 

bulundukları ülkeye kısmen kök salan işçiler de kalmayı tercih etmişlerdir. Hükümetlerin bu 

konudaki genel tavrı ise mevcut göçmenlerin aile bireylerinin gelişine izin vermek yönünde 

olmuştur.  

 

Öte yandan 12 Eylül öncesinde giderek artan siyasi gerilim ve sonrasında ilan edilen 

sıkı yönetimle birlikte güneydoğu’da artan Kürt sorunu sığınma ve mülteci hareketlerinin 

artarak Avrupa’ya yönelmesine neden olmuştur. Geçmişte misafir işçi olarak göç edecek 

olanlar bu yıllarda sığınma kapısına yönelmişleridir. Böylelikle sığınma hakkı göçmenlerin  

Avrupa’da çalışmak için kullandıkları bir strateji haline gelmiştir. Aynı yıllarda, Türkiye’den 

giden misafir işçilerin kalışlarının uzamasıyla birlikte, Avrupa’da uzun dönemli kalışın bilincine 

varılmış, göç alan ülkeye yönelim artmış, kendi kurumlarıyla (dernekler, dükkanlar, kafeler ve 

ajanslar gibi) birlikte Avrupa’da yeni etnik topluluklar oluşmuştur. Bu süreçte, Avrupa’da göç 

alan ülke hükümetlerinin veya halklarının tutumlarına bağlı olarak göçmenler açısından ya 

güvenli yasal statü ve zamanla vatandaşlığı kazanma imkanının ya da politik dışlanma sosyo-

ekonomik marjinalleşmenin ortaya çıktığı görülmüştür. Söz konusu gelişmelerin etrafında 

gelişen politik açılımlar ise Avrupa’da “asimilasyon”dan, “entegrasyon”a, entegrasyondan 

“çokkültürlülüğe” uzanan bir yelpazede farklı tartışmaların ve politika uygulamaların 

oluşmasına kaynaklık etmiştir.  

 

2000’li yıllara gelindiğinde Avrupa’da 2 500 000’den fazla Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı bulunduğu görülmektedir. Bu göçmenlere ek olarak, ya Türkiye vatandaşlığından 

ayrılarak ya da Türkiye vatandaşlığını koruyarak bulundukları ülkelerin vatandaşları olmuş 

Türkiye kökenli göçmen ve çocuklarının sayılarının 2 000 000’a ulaştığı tahmin edilmektedir. 

2000’li yıllara dair unutulmaması gereken bir diğer değerlendirme ise yerleşik göçmenlerin 

yaşam alışkanlıklarının edindiği  farklı niteliklerdir. Göçmenler, toplumsal ilişkileriyle, siyasal 

tartışmalarıyla, ticari yapısıyla müziğiyle, ritmiyle, sembolleriyle farklı ve kalıcı alanlar 

yaratmışlardır. 1960’lardan bugüne edinilen 50 yıla yakın göç deneyiminin ardından farklı 

Avrupa ülkelerindeki Türkiye kökenli göçmen topluluklarıyla Türkiye arasında böyle alanlar 

oluşmuştur. Kimi araştırmacılarca “üçüncü alan” ya da “diasporik alan” olarak adlandırılan bu 
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ulusaşırı alanlar, ulus-devletlerin sınırlarını aşan bir düzlemde ortaya çıkan ve süreklilik arz 

eden toplumsal ağları ve ilişkiler bütününü ifade etmektedir.  

 

Avrupa’ya göçü izleyerek 1970’li yıllarda önce Avustralya gibi uzak coğrafyalara, sonra 

KAOD ülkelerine geçici işçi göçünün başladığına tanık olunmuştur. Avustralya örneği daha çok 

yerleşmeye dayalı bir göç olgusunu yansıtmış, Türkiye’den yönelen işgücü göçü böylelikle 

Avrupa örneğinden farklı bir nitelik edinmiştir. Bugüne gelindiğinde Avustralya’da 100 000’e 

yaklaşık  Türkiye kökenli göçmen yaşamaktadır.  Avustralya örneği dışında, ABD ve 

Kanada’nın da Türkiye’den yönelen göçün yerleşik bir hal aldığı iki ülke olduğunu belirtmekte 

fayda vardır. Sayısal verilere bakıldığında, 250 000’den fazla Türkiye kökenli göçmen Amerika 

Birleşik Devletleri ve Kanada’da yaşamaktadır. Bu göçmenlerin büyük bir kısmının beyin 

göçüne kaynaklık eden öğrenciler ve nitelikli çalışanlar olduğu da bilinmektedir. Öte yandan 

misafir işçilik ve yerleşmeye dayalı göç dışında Türkiye kaynaklı işgücü göçünde Avrupa, 

Avustralya, ABD ve Kanada dışında yeni bölgelerin  öne çıktığı görülmektedir. KAOD ve BDT 

ülkelerine olan göç bu bağlamda Türkiye’den yönelen dışgöçün gelişimi için önemli bir 

dönemeç olmuştur.  

 

Türk şirketlerinin bu ülkelerde aldıkları müteahhitlik işleriyle birlikte götürdükleri proje 

bağımlı göçmen işçiler Türkiye’nin “gurbetçi” politikasının değiştiğini, Avrupa güzergahı 

dışında yeni yolların oluştuğunu da göstermektedir. Artık sadece düşük nitelikli geçici işçilerin 

değil, iş adamları ve proje bağımlı işçilerin de göç sahnesinde yer aldığı görülmektedir. KAOD 

ülkelerine yönelen göçün genel bir değerlendirmesi yapıldığında, bu hareketin iniş-çıkışlar 

sergilediği ve belli ülkelerin bölgedeki gelişmelere paralel olarak öne çıktığı görülmektedir. 

KAOD ülkeleri içinde bazı ülkelerin sıkı uygulamaları yüzünden yerleşik bir hayata geçmek 

oldukça zor olsa da, bölgeye yönelen göç hareketinin devam ettiğine tanık olunmaktadır. Söz 

konusu ülkeler değerlendirildiğinde, Irak savaş sonrasında bölgenin ihtiyaç duyduğu 

müteahhitlik hizmetlerinin etkisiyle Türkiye’yle olan ilişkilerini geliştirmiş ve bunun sonucunda 

ülkeye yönelen projeler ve  göçmen işçi sayısı da son dönemde artmıştır. Sonuç olarak, 2001-

2005 yılları arasında bölgedeki ülkelere giden göçmenlerin sayısına bakıldığında, bu sayının 

57 000’in üstüne çıktığı görülmektedir. 

 

BDT ülkelerine yönelen işgücü göçünün de KAOD ülkelerinde olduğu gibi işadamları 

ve proje bağımlı göçmenleri içerdiğini söylemek yanlış olmayacak ancak resmin tamamını da 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 214 

göstermeyecektir. Çünkü söz konusu bölgede küçük ve orta sermayeli girişimcilerin faaliyetleri 

özellikle Rusya’da önemli bir göçmen nüfusun oluşmasına da kaynaklık etmiştir. Bugüne 

gelindiğinde Rusya’da yaklaşık 35-40 000 civarında Türkiye kökenli göçmen bulunmaktadır, 

BDT ülkelerinin geneli için ise 2001-2005 yılları arasında bölgedeki Türkiye kökenli göçmen 

nüfusun 89 000’in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.       

 

Türkiye’den Avrupa’nın kalkınmakta olan ülkelerine yönelen ve 1960’larda giderek ivme 

kazanan işgücü göçünün gelişimine kaynaklık eden politikalara bakıldığında, bu politikaların 

‘fazla işgücünün ihraç edilmesi’ göçmenlerin sağlayacağı işçi dövizleri, yurda dönen işçilerin 

edindikleri yabancı dil, teknik donanım gibi becerileri, Türkiye’deki çalışma hayatında kullanma 

ve ülkedeki işsizliğin azalması hedeflerinin öne çıktığı önemli bir kalkınma stratejisi olduğu 

görülmektedir. 1973’te yaşanan ekonomik durgunlukla birlikte Türkiye, Avustralya gibi Avrupa 

dışındaki ülkelerle ikili anlaşmalar imzalamış, 1980’lerin başında itibaren KAOD ülkeleri ve 

1990’larda BDT ülkeleri değişen göç politikalarının ve göç yollarının mekanı olmuştur. 1960’lı 

yıllardan bu yana, süregelen dışgöç dalgaları göze alındığında, devletin bu göçün erken 

döneminde, 1961-1980, göreceli aktif politikalar izlediği görülse de, bu dönemi izleyen yıllarda 

ülkede göç hareketleri üzerine etkin ve müdahaleci politikalar olmadığı görülmektedir.       
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BÖLÜM 6 

TÜRKIYE’YE YÖNELEN ULUSLARARASI GÖÇ 

HAREKETLERI55 

 

6.1 GIRIŞ: TARIHSEL BAKIŞ 
 

Bu bölüm, Türkiye’ye yönelen uluslararası göç hareketlerinin 1980’lerden itibaren 

başlayan değişim sürecini tarihsel bir perspektiften ve sistematik bir şekilde değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu sürecin, Türkiye’nin sığınma ve göç politikalarına etkisi ve göç konusunun 

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çalışmalarına yansımaları da bu bölümde ayrıca ele 

alınacaktır. 

  

 Türkiye’den çeşitli Batı Avrupa ülkelerine gerçekleşen işçi göçünün görünürlülüğü 

nedeniyle, dahil olduğu uluslararası göç rejimleri içinde, Türkiye’nin bilinen en belirgin konumu 

“göç veren” ülke olarak tanımlanmıştır.  Bu geleneksel tanımın aksine, son yıllarda ülkeye 

yönelen göç hareketleri Türkiye’yi aynı zamanda hem “göç alan” ülke, hem de “geçiş” ülkesi 

olma konumlarına taşımıştır (İçduygu, 2003; 2006).  Gerçekte, Türkiye’ye yönelen göç dalgaları 

yeni bir olgu değildir.  1920’lerden bu yana dışarıdan gelen göç akımları varlığını korumuş, 

ancak bu erken dönemin göç hareketleri doğası ve büyüklüğü bakımından son yıllarda gözlenen 

göç hareketlerinden çok farklı bir seyir izlemiştir.  Ulus-devletin inşası sürecinde Türkiye’ye 

yönelen uluslararası göç hareketlerini, ağırlıklı olarak çevre ülkelerde yaşayan etnik Türklerin 

ya da Türk kimliğine kolay uyum sağlayacak etnik kimlik ve kökenlerden gelen kişilerin ---ki 

Türkiye’de “göçmen” denilince akla ilk olarak bu grup gelmektedir--- göçü oluşturmuştur.  

Bundan farklı olarak, son yıllarda Türkiye, çok çeşitli ülkelerden çeşitli etnik ve dinsel kökenlere 

sahip ve farklı amaçlarla gelen ve daha çok “yabancı” olarak nitelenen göçmen gruplarının 

akımlarına sahne olmuştur. 

  

 Türkiye’ye “göçmen” değil ama daha çok “yabancı” olarak nitelendirilen kişilerin kitle 

halindeki gelişleri, Türkiye’nin uluslararası göç rejimindeki konumunu değiştirmiş, önceleri 

                                                           
55 Bu bölüm araştırmacı Prof. Dr. Ahmet İçduygu tarafından yazılmıştır. Yazar Koç 
Üniversitesi Göç Araştırmaları Programından Deniz Sert ve Şahizer Samuk’a 
teşekkür eder. 
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sadece “göç veren” bir ülke olarak bilinen tekli konumuna artık “göç alan” ve “geçiş” ülkesi olma 

durumlarını da katarak üçlü bir konum meydana getirmiştir.  Bu yeni konumunda, özellikle sınır 

komşusu olduğu ülkelerden veya diğer yakın ülkelerden Türkiye’ye yönelen uluslararası göç 

hareketleri sığınmacı, mülteci, transit göçmen ve kaçak işçi gibi çok çeşitli grupların sınır ötesi 

hareketlerini kapsamaktadır (İçduygu, 2003; 2006; Kirişçi, 2002).  Bu göç hareketleri Türkiye’nin 

coğrafi konumuyla son derece ilintilidir.  Komşu ülkelerde ortaya çıkan ekonomik, siyasi ve 

güvenlik sorunları buralarda yaşayan insanları Türkiye’ye göçe yönlendiren başlıca unsurlar 

arasındadır.  Ayrıca, Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir köprü vazifesi 

görmesi ve önemli deniz yollarına sahip olması çok sayıda göçmenin Batı’nın gelişmiş ülkelerine 

göç etmek için Türkiye’yi bir geçiş alanı olarak seçmesine neden olmaktadır.  Bunlara ek olarak, 

özellikle küreselleşme ve ülkede 1980 sonrası yaşanan liberal ekonomik gelişmeler sonucu, 

yabancı ülke vatandaşlarının ülkede iş bulmaları halinde, uluslararası öğrenci statüsünde veya 

emekli olarak Türkiye’de oturma ve çalışma izni edinmeleri sıklıkla rastlanan durumlardır. 

 

6.2 TÜRKIYE YÖNELEN ULUSLARARASI GÖÇ HAREKETLERININ ÇEŞITLERI 
 

 Yukarıda genel resmi verilen yurtdışından Türkiye’ye yönelen göç olgusunu ikili bir 

sınıflandırma içerisinde incelemek doğru olacaktır: (1) daha çok “yasal” çerçeveler içerisinde 

gerçekleşen ya da “kayıtlı” göç hareketlerini anlatan düzenli göç, ki bu Türkiye’ye çalışma ya da 

eğitim amaçlı gelen kişilerden ve oturma ve çalışma izni bulunan aile üyelerinden oluşmaktadır 

ve (2) mekik göçü, transit göç, sığınmacı ve mülteci hareketlerini de kapsayan ve daha çok 

“yasadışı” ya da “kayıtdışı” göç hareketlerine gönderme yapan düzensiz göç. 
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TABLO 6.1: TÜRKIYE’YE YÖNELEN ULUSLARARASI GÖÇ HAREKETLERI (1995–2008) 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Toplam 

Kayıtsız Göç 28 439 29 426 47 529 94 514 92 365 82 825 56 219 61 228 57 428 51 983 64 290 65 737 731 983 

Yasadışı Girişler       51 400 57 300 44 200 30 348 34 745 19 920 18 876 30 120 31 080   

Vize Aşımları       43 200 35 100 38 600 25 852 26 455 23 921 33 107 34 170 34 657   

Sığınma Başvuruları 5100 6800 6600 5700 5200 3794 3966 3908 3914 4548 7640 12981 70 151 

Afganistan       100 400 47 77 341 365 339 427 897   

İran 1700 2000 3800 3900 3500 2505 3108 2029 1716 2297 1668 2117   

Irak 3300 4700 2500 1600 1000 974 342 964 1047 724 3470 6904   

Oturma İzinleri  --  --  -- 168 100 161 254 157 670 152 203 155 500 131 594 186 586 183 757 174 926 1 471 590 

İş       24 200 22 414 22 556 21 650 27 500 22 130 22 805 25 475 18 900   

Eğitim       24 600 23 946 21 548 21 810 15 000 25 240 24 258 22 197 28 597   

Diğer       119 300 114 894 113 566 108 743 113 000 84 224 139 523 135 365 127 429   

Toplam 33 539 36 226 54 129 268 314 258 819 244 289 212 388 220 636 192 936 243 117 255 687 253 644 2 273 724 

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı. 
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6.2.1 DÜZENLI GÖÇMENLER (OTURMA İZINLERI) 
 

 Özellikle son yirmi yıl içerisinde artan sayıda yabancı ülke vatandaşının çalışma ya da 

eğitim-öğretim amacıyla Türkiye’ye geldikleri bilinmektedir.  Bu kişilerin Türkiye’de kalışı ilgili 

yasal düzenlemeler çerçevesinde, İçişleri ve Çalışma Bakanlıkları tarafından düzenlenmektedir.  

Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı verilerine göre, yıllık 

çerçevede yaklaşık 160–170 000 yabancı ülke vatandaşının Türkiye’de oturma izniyle 

bulundukları bilinmektedir (Tablo 6.1).  Örneğin, 2008 yılında Türkiye’de oturma izniyle bulunan 

yabancıların sayısı yaklaşık 180 000’dir: bu kişilerin 19 000’i çalışma izniyle, 29 000’i ise öğrenci 

statüsüyle Türkiye’de bulunmakta, geri kalanlar ise (ki bunların bir kısmı bu çalışan ya da 

öğrenci olarak bulunanların aile üyeleridir) Türkiye’de oturma iznine sahip, ancak halen 

çalışmayan ya da öğrenci olmayan kişileri kapsamaktadır.  2000 yılı verileri ise, Türkiye’de 

oturma izniyle bulunan yabancı ülke vatandaşlarının sayısının 168 000 olduğunu 

göstermektedir; bunların 24 000’i çalışma izniyle bulunurken 25 000’i ise Türkiye'de bulunan 

öğrencilerdir.  Bu verilere göre, Türkiye’ye 2000’li yılların başından bu yana süregelen düzenli 

bir yabancı göçü olduğu söylenebilir.  Bu düzenli göç hareketlerini üç grupta incelemek 

mümkündür: Profesyoneller, öğrenciler ve emeklilerin göçü. 

 

6.2.1.1 Profesyoneller 

 

 2000’li yılların başından itibaren ortalama 23 000 kişinin iş nedeniyle Türkiye’de oturma 

izni aldığı bilinmektedir (Tablo 6.1).  2008 yılında yabancılara verilen oturma izinlerinin uyruğa 

göre dağılımına bakıldığında (Tablo 6.2), iş nedeniyle Türkiye’de bulunan yabancı ülke 

vatandaşlarının en çok Çin, Rusya, Amerika, Almanya, Ukrayna, İngiltere ve Fransa’dan 

geldikleri görülmektedir.  Özellikle son on yıl içinde sayıları hızla artan şekilde binlerce yabancı 

ülke vatandaşının Türkiye’ye gelişi, yerleşmesi ve çalışması, Türkiye ekonomisinin canlılığının 

yabancı işgücünü ve göçmenleri çekecek biçimde arttığını göstermektedir. Aynı zamanda, bu 

kişiler arasında AB vatandaşlarının oluşturduğu çoğunluk, AB ile Türkiye arasında uluslararası 

göç bağlamında iki yönlü bir ilişkiye girildiğini göstermektedir (Kaiser, 2003; Kaiser ve İçduygu, 

2005).  Bu iki yönlü ilişkinin detayları ileriki bölümlerde irdelenecektir. 
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TABLE 6.2: YABANCILARA VERILEN OTURMA İZINLERI (2008) 

 

Ülke Diğer İş Eğitim Toplam 

Afganistan 5131 34 1418 6583 

Almanya 8528 1044 337 9909 

Amerika 4048 1518 426 5992 

Arnavutluk 526 71 1015 1612 

Azerbaycan 5625 796 3198 9619 

Azerbaycan (Ahıska 

Türkleri) 

6322 1 5 6328 

Bulgaristan 14192 556 1788 16536 

Bulgaristan (Türkmen) 8791 84 798 9673 

Çin 918 2242 443 3603 

Çin (Doğu Türkistan) 141   37 178 

Danimarka 1517 92 35 1644 

Diğer 15 746 4124 5332 24 679 

Fransa 1291 948 88 2327 

Gürcistan 1276 228 701 2205 

Hollanda 1124 238 67 1429 

İngiltere 7199 980 139 8318 

Irak 7040 399 1051 8490 

Irak (Türkmen) 448   23 471 

İran 3526 301 1555 5382 

İtalya 823 462 81 1366 

Kazakistan 1921 219 1273 3413 

Kazakistan (Ahıska Türkleri) 2775   1 2776 

Kırgızistan 1379 244 1430 3053 
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Kırgızistan (Ahıska Türkleri) 1260   1 1261 

Makedonya 789 79 559 1427 

Moldova 2741 237 436 3414 

Mongolya 152 16 1101 1269 

Özbekistan 1313 131 147 1591 

Özbekistan (Ahıska Türkleri) 1288   2 1290 

Romanya 1122 213 150 1485 

Rusya Federasyonu 8032 1562 820 10 937 

Rusya Federasyonu 

(Çeçen) 

425     425 

Sırbistan-Karadağ 615 866 145 1626 

Somali 1519   21 1540 

Suriye 2302 60 437 2799 

Türkmenistan 1176 76 2177 3429 

Türkmenistan (Ahıska 

Türkleri) 

143 2   145 

Ukrayna 2960 997 472 4429 

Yunanistan 3906 211 1037 5154 

Toplam 127 429 18 900 28 597 174 926 

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı. 

 

6.2.1.2 Öğrenciler 

 

 Son yıllarda Türkiye’nin binlerce öğrenci için de bir merkez haline geldiğini söylemek doğru 

olacaktır.  2000 yılından bu yana ortalama 23 000 öğrencinin eğitim amacıyla Türkiye’ye 

geldikleri görülmektedir.  2008 yılına ait yabancılara verilen oturma izinleri verilerine 

bakıldığında, Türkiye’nin özellikle Azerbaycan, Türkmenistan, Bulgaristan, İran, Kırgızistan, 

Afganistan ve Kazakistan’dan öğrenci çektiği görülmektedir.  Öte yandan, AB ile ilişkilerin 

gelişmesi ve üyelik sürecinin başlamasıyla birlikte, Türkiye AB bünyesindeki öğrenci değişim 

programlarının da bir parçası haline gelmiştir.  Bunlardan en önemlisi Erasmus Öğrenci Değişim 
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programıdır ve 2004 yılından beri programın parçası olan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den diğer 

ülkelere giden öğrenci sayısında çok belirgin artışlar gözlenmektedir (Tablo 6.3). 

 

TABLO 6.3: ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA TÜRKIYE’NIN KATILIMI, (2004–
2007) 

 

Dönem Gelen Öğrenci Giden Öğrenci 

2004–2005 299 1142 

2005–2006 828 2852 

2006–2007 1321 4438 

Toplam 2448 8432 

Kaynak: Avrupa Komisyonu, http://ec.europa.eu/ 

 

6.2.1.3 Emekliler 

 

Son dönemde Türkiye’ye artan bir hızla yönelen düzenli göç dalgalarından biri de 

“uluslararası emekli göçü”dür.  Uluslararası emekli göçü, genellikle dönüşümlü bir özellik 

gösterir.  Diğer bir deyişle göçmenler genel olarak yılın tamamında değil, önemli bir kısmını 

göç alan bölgede geçirirler.  Bundan dolayı göç literatüründe bu insan hareketliliğini göç olarak 

mı yoksa belli bir turizm çeşidi olarak mı görmek gerektiği hususunda tartışmalar 

bulunmaktadır. Türkiye’deki emekli Avrupalıların neredeyse tamamının oturma izni sahibi 

olarak ikamet etmeleri, büyük çoğunluğunun satın aldıkları evlerde oturmaları ve ortaya 

çıkardıkları sonuçların önemleri nedeniyle turist değil, yerleşik göçmen olarak 

değerlendirilmeleri daha yerinde olacaktır. 

 

Bu göç türüne dair elimizde kesin veriler olmamakla birlikte Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü tarafından il ve uyruk bazında hazırlanan Yabancı Mülkiyeti Analiz Raporları bu 

konudaki önemli varsayımları desteklemektedir.  Bu raporlara göre Türkiye’de yabancı 

mülkiyetinin en çok görüldüğü iller, yaklaşık 24 000 toplam taşınmaz sayısıyla Antalya, 11 000 

ile Muğla ve 9000 ile Aydın olarak öne çıkmaktadır (Tablo 6.4).  Bu veriler, başta Alanya olmak 
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üzere Antalya’nın pek çok ilçe ve kasabası; Muğla iline bağlı Bodrum, Marmaris ve Aydın’a 

bağlı Didim gibi turizm merkezleri ve çevrelerinin önemli sayıda emekli yabancı göçmene ev 

sahipliği yapmakta olduğuna dair tezleri doğrulamaktadır. 

TABLO 6.4: TÜRKIYE’DE YABANCI MÜLKIYETI (İL BAZINDA İLK ON, 2008) 

İl Toplam Taşınmaz Sayısı 

Antalya 24 048 

Muğla 11 407 

İstanbul 9173 

Aydın 8772 

Bursa 4947 

İzmir 4470 

Ankara 1630 

Mersin 1416 

Hatay 1284 

Yalova 780 

Diğer 11 727 

Toplam 79 654 

Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2008. 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından uyruk bazında hazırlanan Yabancı 

Mülkiyeti Analiz Raporu’na göre, Türkiye’de taşınmaz mülke sahip en büyük gruplar sırasıyla 

Almanya, İngiltere, Yunanistan, İrlanda, Danimarka, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika ve 

Rusya olarak öne çıkmaktadır (Tablo 6.5).  Bu verilerde güvenilir istatistiklere ulaşmak zor olsa 

da, sadece Alanya’da büyük çoğunluğunu Almanların oluşturduğu 5000–7000 Avrupalı 

göçmenin yerleşik olduğunu gösteren akademik çalışmalar ve oturma izni istatistiklerini 

desteklemektedir.  Öte yandan, tüm Türkiye’deki yerleşik emekli Avrupalıların sayısının, her 

ne kadar daha fazla istatistiğe ve akademik araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, 20 000’ e 

yaklaşmakta olduğu tahmin edilmektedir (Unutulmaz, 2006). 
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TABLO 6.5: TÜRKIYE’DE YABANCI MÜLKIYETI (UYRUK BAZINDA İLK ON, 2008) 

 

Uyruk Toplam Taşınmaz Sayısı 

Almanya 22 827 

İngiltere 18 963 

Yunanistan 9930 

İrlanda 4673 

Danimarka 4043 

Hollanda 3937 

Avusturya 3351 

Norveç 2634 

Belçika 1652 

Rusya 1371 

Diğer 7396 

Toplam 80 777 

Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2008. 

 

6.2.2 DÜZENSIZ GÖÇMENLER 
 

 1970’li yıllardan başlayarak, Afganistan’ın Rusya tarafından işgali, İran’daki rejim 

değişikliği, ardından Orta Doğu’da Saddam rejiminden kaynaklanan yasal çalkantı ve 

savaşlar ve son olarak da Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği’nde komünist rejimlerin 

çöküşü Türkiye’yi düzensiz göç hareketleri için önemli bir varış noktası haline getirmiştir.  

Bu dönemde küreselleşme sürecinin yoğunluğu da dünyanın birçok ülkesinde olduğu 

gibi Türkiye’nin de uluslararası göç rejimleri içinde “göç alan bir ülke” haline gelmesine 

katkıda bulunmuştur.  Sözü edilen bu göç olgusu Türkiye’de sığınmacı, mülteci, kaçak 

göçmen, transit göçmen ve hatta zaman zaman düzenli (yasal) göçmen statüsünde olan 

kişileri bir araya getiren karmaşık bir göç rejiminin oluşmasına neden olmuştur.  
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 Burada sözünü ettiğimiz göç dalgaları kapsamında Türkiye, bir yandan göç alan, 

bir yandan ise gelen göçmenlere geçiş alanı yaratan bir ülke konumuna gelmiştir.  Bu 

çerçevede, yalnızca yukarıda aktarılan ülkelerden değil, Asya’nın, Afrika’nın ve Orta 

Doğu’nun çeşitli ülkelerinden de binlerce göçmenin, Türkiye’yi bir köprü olarak kullanıp 

Batı’ya gitmeye çalıştığı bilinmektedir.  Aşağıda değinileceği gibi bu göç hareketleri 

niceliksel olarak çok büyük ölçekli olmasa da, niteliksel farklılığı nedeniyle ayırt edici 

özelliğe sahip olan sığınma ve mülteci hareketleriyle de iç içe geçmiştir.  Türkiye’ye 

yönelen bu sığınma ve mülteci hareketlerinin ayrıntılarına geçmeden önce, son on yıllık 

verilere dayanarak düzensiz göçün bugünkü konumu üzerine bilgi vermek açıklayıcı 

olacaktır. 

 

 Daha önce belirtildiği gibi, düzensiz göç hareketlerine dair hacim ve eğilimleri tespit 

etmeye yönelik yeterli ve güvenilir veri bulmak zordur.  Ancak gösterge niteliği taşıyan 

tahminler mevcuttur.  Örneğin, Türkiye’de güvenlik makamları tarafından düzensiz 

göçmen olmaları nedeniyle yakalanan kişilere ait rakamların değerlendirilmesiyle, 

Türkiye’ye yönelen düzensiz göçün büyüklüğü üzerine yorum yapmak mümkündür.  Bu 

tür göçün 1990’lı yılların ortalarından 2000’li yılların başlarına kadar hızla artış 

gösterdiği gözlemlenmiştir.  1995 yılında 11 000 düzensiz göçmen yakalanmışken, 

1994 yılında bu sayı 47 000’e, 2000 yılında ise 94 000’e ulaşmıştır (Tablo 6.6).  2001 

yılından başlayarak yakalanan düzensiz göçmen sayısının düşmeye başladığı 

görülmektedir: 2002 yılında 83 000 olan bu sayı, 2008 yılında 60 000 seviyelerine 

inmiştir (Tablo 6.6).  Bu rakamların yalnızca yakalanan kaçak göçmenleri ifade ettiği 

düşünüldüğünde, Türkiye’deki düzensiz göçün büyüklüğünün bu rakamların üzerinde 

olduğu açıktır.  İlgili göç yazınına gönderme yaparsak, gerçek fotoğrafın yakalanan 

göçmen sayısının en az iki ya da üçle çarpılarak elde edilebileceği söylenebilir.  Elde 

edilecek böyle bir rakamın büyüklüğü düşünüldüğünde, Türkiye’nin son yıllarda aldığı 

düzensiz göç akımlarının büyüklüğünün dünyada yoğun göç alan birçok ülkeyle 

karşılaştırılabilir olduğu ifade edilebilir. 
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TABLO 6.6: DÜZENSIZ GÖÇ VERILERI, YAKALANAN GÖÇMENLER (1995–2008) 
Uyruk 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Toplam 

Afganistan 24 68 81 921 2476 8746 9701 4246 2178 3442 2363 3665 6614 10839 55 364 

Almanya   1 1   372 629 458 586 988 1477 984 634 611 639 7380 

Azerbaycan 21 3 3 10 620 2262 2426 2349 1608 1591 1410 937 1227 1681 16 148 

Bangladeş 113 322 301 2408 1193 3228 1497 1810 1722 3271 1524 2313 981 802 21 485 

Bulgaristan 21 22 39 103 1005 1699 1923 3132 989 550 363 376 1224 885 12 331 

Burma (Myanmar)         1       73 37 33 5 1502 4831 6482 

Cezayir 27 25 69 207 102 430 305 542 378 397 375 144 46 90 3137 

Çin       1 115 545 264 674 787 788 339 295 405 335 4548 

Ermenistan 4 2   1 98 474 452 505 494 835 858 933 779 664 6093 

Fas 28 53 93 295 369 1401 849 603 361 402 171 138 124 113 5000 

Filistin 2 3 4 63     13 934 648 264 1295 1525 8313 6941 20 005 

Gürcistan 37 9 9 5 809 3300 2693 3115 1826 2294 2348 1989 2439 2702 23 575 

Hindistan 2 25 18 102 189 779 599 475 846 803 206 105 97 95 4341 

İngiltere   2   4 233 643 423 451 510 563 662 537 668 749 5445 
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Irak 2128 3319 5689 14 237 11 546 17 280 18 846 20 926 3757 6393 3591 6412 9384 4818 128 326 

İran 252 362 364 1116 5281 6825 3514 2508 1620 1265 1141 972 1107 1288 27 615 

Kazakistan 2 2     185 294 489 396 414 367 296 171 122 328 3066 

Kırgızistan         35 200 161 274 285 410 333 232 167 279 2376 

Moldova 19   17 5 5098 8312 11 454 9611 7728 5728 3462 1575 1095 600 54 704 

Moritanya       4 6 6 11 27 277 1462 4805 3984 3830 1169 15 581 

Nijerya 1 20 30 84 137 450 301 733 117 142 34 73 65 41 2228 

Özbekistan 1 1     142 587 535 533 584 714 652 287 207 315 4558 

Pakistan 708 435 307 1798 2650 5027 4829 4813 6258 9396 11 001 3508 6970 9186 66 886 

Romanya 68 12 107 36 3395 4500 4883 2674 2785 1785 1274 1013 803 495 23 830 

Rusya Federasyonu 5 4 52 2 1695 4554 3893 2139 2130 1266 1152 730 817 1232 19 671 

Sırbistan-Karadağ 13       325 1238 754 678 327 190 96 32 60 32 3745 

Somali 1 6 7 19 14 58 136 591 1806 2756 3118 3468 3921 2248 18 149 

Suriye 78 86 144 476 776 1399 782 462 623 1097 983 1238 1383 907 10 434 

Tunus 3 48 81 44 76 255 216 191 274 301 300 292 113 48 2242 

Ukrayna 9 4 17 4 1715 4527 3451 2874 1947 1341 1335 1004 798 737 19 763 
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Ara Toplam 3567 4834 7433 21 945 40 658 79 648 75 858 68 852 44 340 51 327 46 504 38 587 55 872 55 089 594 508 

Diğer 7795 13 970 21 006 7481 6871 14 866 16 507 13 973 11 879 9901 10 924 13 396 8418 10 648 167 641 

Toplam 11,362 18,804 28,439 29,426 47,529 94,514 92,365 82,825 56,219 61,228 57,428 51,983 64,290 65,737 762,149 

Kaynak: İçduygu (2008).
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6.2.2.1 Mekik ve Yasadışı Emek Göçü 

 

 Göçmenler geldikleri ülkeler temelinde incelendiğinde, Moldova, Ukrayna, Rusya, 

Gürcistan, Romanya gibi ülkelerden gelenlerin ağırlıklı olarak, ev işleri, fuhuş, eğlence, 

tekstil, inşaat ve turizm gibi alanlarda geçici olarak istihdam edildikleri görülmektedir.  

Bir anlamda bavul ticareti ya da mekik göçü --- aynı kişinin defalarca gelip gitmesi --- 

çerçevesinde oluşan bu göç hareketleri içinde göçmenlerin büyük bir çoğunluğu 

Türkiye’ye yasal yollardan giriş yapmakta, ancak vize süreleri dolduktan sonra da 

ülkede kalmaya devam ederek kayıtdışı göçmen durumuna düşmektedir.  Son yıllarda 

bu kategorideki kayıtdışı işçi göçmenlerin kaydedilen toplam kayıtdışı göçmen sayısı 

içerisindeki oranı artış göstermişse de, aslında sayıları giderek azalmaktadır.  2000’li 

yılların başında bu göçmenlerin sayılarının yıllık anlamda 100 000’e vardığı tahmin 

edilse de, bugün bu sayının yine yıllık olarak 50 000’in altında olduğu varsayılabilir.  

Daha önceleri varış ülkesi olarak Türkiye’ye gelmeyi tercih eden Doğu Avrupalı 

göçmenler, AB içerisinde serbest dolaşım hakkı kazandıktan sonra, Batı Avrupa 

ülkelerine göç etmeye yönelmiştir.  Son olarak da, Türkiye’deki ekonomik kriz dönemleri 

ve yoğun işsizlik durumu Türkiye’deki işgücü pazarını yabancı işçiler için daha az çekici 

kılmıştır.  

 

6.2.2.2 Geçiş Göçü 

 

 Diğer düzensiz göçmenlerin geldikleri ülkelere bakıldığında, İran, Irak, Pakistan, 

Bangladeş ve bazı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin hemen hemen hepsinin 

Türkiye’yi gidecekleri hedef ülkeye varmak için köprü olarak seçtikleri ortaya 

çıkmaktadır.  Güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenler ile ilgili veriler ışığında, 

2000’li yılların başında yıllık anlamda 100 000’in üzerinde göçmenin Türkiye’yi geçiş 

ülkesi olarak kullandığı varsayılabilir.  Bu sayı bugün için 50 000’in altına düşmüştür.  

Bu transit göçmenler çoğunlukla insan kaçakçılarının yardımıyla Türkiye’ye kaçak 

olarak girmekte ve benzer yollarla Türkiye’den ayrılmakta ya da ayrılmayı 

denemektedir. Gerek transit göçmenlerin, gerekse mekik göçü çerçevesinde Türkiye’de 

emeğini satıp çalışan yabancıların sayılarında son yıllarda görülen değişimi bir kaç 

nedenle açıklamak mümkündür. Yukarıda belirtilen ekonomik nedenler yanında, 
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özellikle AB’ye uyum süreci temelinde düzensiz göçün düzenli bir hale getirilme çabaları 

içerisinde, Türkiye’de ilgili resmi birimlerin somut adımlar atması, insan kaçakçılığı ve 

ticareti konusunda cezaların artırılması ve sınırların korunması konusunun daha ciddi 

olarak ele alınması düzensiz göçmenlerin sayılarındaki azalmayı açıklamaktadır. 

 

6.2.2.3 Sığınmacılar ve Mülteciler 

 

 Daha önce değinildiği gibi Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir geçit bölgesi 

oluşturan Türkiye, 1980’lerden bu yana çok sayıda sığınmacı için önemli bir durak 

noktası haline gelmiştir.  Şüphesiz, Türkiye’yi çevreleyen coğrafyadaki siyasal 

düzensizlikler, sorunlar ve karmaşalar Türkiye sınırlarını sığınma amaçlı geçişlere açık 

hale getirmektedir.  Bu sığınmacıların büyük bir çoğunluğunu Asya ya da Afrika kökenli 

göçmenler oluşturmaktadır.  Aslında bu fiili durum, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in 1951 

tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu coğrafi sınırlama koşuluyla bir aykırılık 

göstermektedir.  Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi sınırlama ve zaman 

sınırlaması ile kabul etmiş, 1967’de Mültecilerin Statüsüne dair Ek Protokole dahil 

olunca zaman sınırlandırmasından vazgeçmiş fakat coğrafi sınırlamayı muhafaza 

etmeye devam etmiştir.  Bu kısıtlama ülkenin sığınma politikaları ve uygulamalarını 

belirleyen temel özelliklerden birini oluşturmaktadır (Kirişçi, 2001: 13–14).  1951 

Sözleşmesi’ne konulan bu coğrafi sınırlamaya göre, Türkiye yalnızca Avrupa 

ülkelerinden sığınma talebinde bulunan kişilerin taleplerini değerlendirecek; ancak 

Avrupa dışından gelen sığınmacılar konusunda herhangi bir yükümlülük altına 

girmeyecektir.  Bu, kısmen İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’daki mülteci sorunu ile 

ilgilidir; kısmen de Türkiye’nin o yıllarda izlediği komünizm karşıtı politikaların bir 

neticesidir ve Türkiye’nin Soğuk Savaş boyunca sadece Sovyetler Birliği ve Doğu 

Avrupa’dan gelen insanlara mülteci statüsü tanıyacağı anlamına gelmektedir.  Böylece 

Türkiye, özellikle komünist rejimlerden kaçanların korunmaları ve yerleştirilmeleri 

doğrultusundaki kesin taahhüdüyle, oldukça az sayıdaki sığınmacıya hizmet vereceğini 

öngörmüştür.  Gerçekten de, Soğuk Savaş yıllarında Türkiye’deki Sovyetler Birliği ve 

Doğu Avrupa kökenli sığınmacıların göç hareketleri seyrek ve sınırlı olmuş, sayıları da 

çok düşük kalmıştır.  BMMYK verilerine göre, Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği’nden 

Türkiye’ye 1945–1991 yılları arasında 8000’den az sığınma başvurusu yapılmıştır.  
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Bunların yarısından fazlası da 1979–1991 yılları arasında gerçekleşmiştir (İçduygu, 

2003). 

 

Halihazırda böyle bir yasal sınırlama olmasına rağmen, bugün Türkiye’ye pratikte 

sığınma başvurusunda bulunanların hepsini Avrupalı olmayan kişiler --- ağırlıklı olarak İran ve 

Iraklılar --- oluşturmaktadır.  Hiç şüphesiz, Türkiye’nin uyguladığı coğrafi sınırlama anlayışı 

ülkedeki sığınma rejimini zorlaştırmakta ve Türkiye’ye uluslararası kurumlardan ve çeşitli 

ülkelerden bu konuda ciddi eleştiriler yöneltilmesine neden olmaktadır.  Konuya Türkiye 

açısından bakıldığında ise, 1951 Cenevre Sözleşmesi’nin uygulanışını belli bir coğrafya için 

sınırlayarak, Türkiye, Asya ve Afrika’daki fakir ve istikrarsız ülkelerden gelen, politik ve 

ekonomik olarak yoksun insanların göç akımına karşı önlem almaktadır. Coğrafi sınırlama 

olmaması durumunda, Türkiye’nin siyasi karmaşaların yoğun olduğu bölge ülkeleriyle Avrupa 

arasında bir “tampon bölge” haline geleceği ve yoğun bir sığınma hareketiyle karşı karşıya 

kalacağı endişesiyle, Türkiye’de yetkili kurumlar bu sınırlamanın kaldırılmasına karşı çıkmakta 

ve bu tür bir değişikliğin sadece AB üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda düşünülebileceği dile 

getirilmektedir.  Ancak, pratikte bu sınırlama esas itibariyle kullanılmamakta, Avrupa dışından 

gelen sığınmacılara geçici sığınma hakkı tanınmakta, bu kişilerin mülteci statüleri BMMYK ve 

İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışması ile onaylandığında, onların üçüncü bir ülkeye 

yerleştirilmesi aşamasına geçilmektedir. 

 

Son yirmibeş yıl içinde Türkiye’ye yönelen farklı göç dalgalarının toplam büyüklüğü göz 

önüne alındığında, sığınma ve mülteci hareketinin niceliksel olarak bir ağırlığının olduğunu 

söylemek mümkün değildir. 1997–2008 yılları arasında Türkiye’ye yaklaşık 31 000 sığınma 

başvurusu yapılmıştır (Tablo 6.7).  Sığınmacıların yakınları da düşünüldüğünde bu rakam 56 

000’in üzerine çıkmaktadır.  Türkiye’ye en fazla sığınma talebi İran ve Irak’tan gelmektedir.  Bu 

başvuruların yüzde 46’sı İranlı, yüzde 44’ü Iraklı, geriye kalanı ise diğer ülkelerden gelen 

sığınmacı göçmenler tarafından yapılmıştır.  2000 yılında 3860 İranlı ve 1641 Iraklı Türkiye’den 

sığınma hakkı talep etmiştir (İçduygu ve Toktaş, 2005).  Son yıllarda ise, Türkiye’ye yönelen 

sığınma başvurularında bir azalma kaydedilmiştir.  1990’ların sonunda sığınmacıların sayısı 

yıllık 6000 iken, 2000’li yılların ortalarına gelindiğinde bu rakam ortalama 3000 olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

TABLO 6.7: TÜRKIYE’YE YAPILAN SIĞINMA BAŞVURULARI, (1997–2008) 

 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 238 

Yıl  İranlılar Iraklılar Diğerleri Toplam 

  Vaka Kişi Vaka Kişi Vaka Kişi Vaka Kişi 

1997 746 1392 1275 2939 83 117 2104 4448 

1998 1169 1979 2350 4672 124 187 3643 6838 

1999 2069 3843 1148 2472 184 290 3401 6605 

2000 2125 3926 791 1671 108 180 3024 5777 

2001 1841 3485 497 998 372 709 2710 5177 

2002 1456 2505 402 974 219 315 2077 3794 

2003 1715 3092 159 342 373 514 2247 3948 

2004 1225 2030 472 956 540 912 2237 3898 

2005 1021 1716 490 1047 753 1151 2264 3914 

2006 1343 2297 364 722 1094 1534 2801 4553 

2007 1024 1668 1738 3470 1651 2502 4413 7640 

2008   2116   6904   3960   12 980 

Toplam 15 734 27 933 9732 20 265 5501 8414 30 921 56 561 

Kaynak: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNHCR, Ankara Ofisi. 

 

  

 Zaman zaman sığınmacı ve mülteci göçü ile düzensiz göç hareketlerinin birbiri 

içine girdiği söylenebilir.  Bu, özellikle, her iki gruptaki kişilerin de çoğunlukla yasadışı 

sınır geçişleri yapmaları ile ilgilidir.  Sığınma talepleri reddedilen sığınmacıların 

ülkelerine geri dönmeleri süreci içine girmesi beklenirken, bunu yapmayıp, Türkiye’de 

kalmaları, kayıtdışı sektörlerde çalışmaları ya da Türkiye’den yasadışı sınır geçişiyle 

üçüncü bir ülkeye gitme çabaları düzensiz göçle sığınma hareketlerinin iç içe 

geçmesine neden olmaktadır.  Ayrıca, Türkiye’nin Avrupalı olmayanları sığınmacı ve 

mülteci olarak kabul etmeyişinin de düzensiz göç üzerinde birtakım etkileri vardır 

(İçduygu, 2003; Kirişçi, 2002).  Birçok sığınmacı ve İran ile Irak’tan gelen yasadışı transit 

göçmen Türkiye sınırından yasadışı geçişlerini insan kaçakçılığı yapanlar aracılığıyla 

gerçekleştirmektedir.  Bazı düzensiz göçmenler haklı bir sebepleri olmaksızın sığınmacı 

statüsüne başvurmaktadırlar. 
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6.3 GÖÇ OLGUSUNU DENETLEMEK 
 

Yukarıda sayılarına ve ülkelerine göre incelendiği üzere, düzenli ve düzensiz göç 

akımları ve Türkiye’nin gerek varış noktası, gerek transit ülke olarak konumu zorlayıcı bir süreç 

de olsa bir göç ülkesi olarak daha temkinli kararların alınmasını ve birçok yasal değişikliği 

beraberinde getirmiştir. Bu yasal değişikliliklerin AB ile müzakerelere paralel gittiği ve AB’nin 

göç politikalarıyla uyumlu bir seyir izlediği görülmektedir. Türkiye’nin ulusal ve ulus-üstü olmak 

üzere her iki alanda aldığı kararlar bundan sonraki bölümde ayrıntılarıyla analiz edilecektir.  

 

6.3.1 TÜRKIYE’NIN GÖÇ VE SIĞINMA POLITIKALARI 
 

Son yıllarda göçün küreselleşme neticesinde dönüşümüne ve sığınmacı sayılarının 

artmasına karşın, tüm devletler geleneksel olarak devletin bütünlüğünü korumak adına 1) 

devletin sınırlarını, 2) ülke topraklarındaki yabancıların ikamet statülerini, 3) yabancıların 

çalışma izinlerine ulaşımını kontrol altına almaya çalışmaktadır. Türkiye de bu duruma bir 

istisna teşkil etmemektedir.  Bu bağlamda, sınır kontrolleri ve göç üzerine düzenlemelerini 

artırmış, vize politikası, ikametgâh ve çalışma izinleri bağlamında göç üzerindeki kontrolünü 

kurmuş ve güçlendirmiştir. Tüm bu politikalar ve uygulamalar aynı zamanda sığınma ile ilgili 

kural ve düzenlemeleri de belirlemektedir.  

 

Gerçekte, Türkiye, Cumhuriyetin kuruluş yıllarından beri bir göç ülkesidir, fakat 

1980’lere kadar, aynı zamanda ulus inşa etme politikasının da bir parçası olarak, “Türk kültür 

ve ırkından gelen” göçmenlere ayrıcalıklar sağlayan bir sistem içerisinde, daha çok Türk 

kökenlilerin göç ettiği bir ülke statüsünde kalmıştır.  Bu kapsamda, bugün bile Türkiye’ye gelen 

göç ve sığınma konusundaki kuralları belirleyen İskân Kanunu 1934’te (14 Haziran 1934 tarihli 

Kanun no. 2510) kabul edilmiştir.  Bu kanun halen Türkiye’ye kimin göç edebileceği, 

yerleşebileceği ve mülteci statüsü edinebileceğine dair maddeleri içermekte ve mülteci veya 

göçmen olarak başvuru yapanlar arasında Türk kültür ve ırkından olanlara öncelik 

tanımaktadır.  İskan Kanunu’nun ülkeye gelen düzenli göç üzerinde büyük etkisi olmuştur: bu 

kanun kapsamında, 1923 ile 1950 arasında etnik Türk olarak kabul edilen yaklaşık 2 milyon 

göçmen Türkiye’ye gelmiş ve yerleşmiştir.  Kanunun düzensiz göç üzerinde de etkileri 

görülmüştür: Türk kökenli bazı göçmenlerden sığınmacı statüsünde olanlar veya sığınma 
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statüsü reddedilenler ülkede yasadışı olarak kalabilmişler ve Türk ırkından gelenlerin ikamet 

etmesine, çalışmasına ve Türk vatandaşlığı kazanmasına dair maddelerden 

faydalanabilmişlerdir (Kaiser, 2003). 

 

Türkiye her ne kadar “yabancıların” ülkeye sürekli yerleşmesine dair katı sınırlamalar 

koymuş olsa da uzun bir süre liberal bir vize rejimi uygulamıştır.  Yabancıların Türkiye’ye giriş 

vizesi alması için gerekli şartları belirleyen Türk Pasaport Kanunu’na (24 Temmuz 1950 tarihli 

Kanun No. 1764) göre, Türkiye’de ikamet eden yabancılar ülkeye yasal yollarla girmiş olmalıdır 

ve kimi yabancı ülke vatandaşlarının da giriş vizesine sahip olmaları gereklidir.  Yakın zamana 

kadar, Türkiye, 40’tan fazla ülkenin vatandaşlarına vize şartı koymamış, örneğin, düzensiz 

göçle bağlantıları olmalarına rağmen Fas, Tunus ve İran vatandaşları için üç aylık bir vize 

muafiyeti uygulamıştır.  Buna ek olarak, 30’dan fazla ülkenin vatandaşı sınırda bandrol vize 

alabilmektedir.  Örneğin, Belarus, Ukrayna ve Rusya iki ay için geçerli olacak bandrol vize 

alabilirken Azerbaycan, Ürdün ve Moldova bir ay için; Gürcistan ise 15 gün için alabilir. 56  

Bandrol vize uygulaması daha çok “yüksek riskli göç ülkeleri”ne uygulanmaktadır (Etçioğlu, 

2002).  Öte yandan, AB’nin negatif vize listesine (15 Mart 2001 tarihli Konsey Düzenlemesi 

No. 539/2001) uyum sağlamak üzere ciddi adımlar atılmıştır.  Bu vize listesinde sınırı geçerken 

vize sahibi olması gereken üçüncü ülke vatandaşları ve bu vizeden muaf olan vatandaşlar 

belirtilmektedir (Apap ve diğerleri, 2004; Kirişçi, 2005b). 

 

Türkiye’de yabancıların kalma ve çalışma statülerini belirleyen yasa Türk Yabancılar 

Hukuku’dur (15 Temmuz 1950 tarihli Kanun No. 5683).  Yabancıların Türkiye’de kalması ve 

yerleşmesi ile ilgili şartları düzenleyen Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri 

Hakkındaki Kanun’a (Kanun No. 7564) göre, yabancılara kalma izni için başvurdukları takdirde 

izin, yerel emniyet şubesi tarafından dikkatli bir denetimden geçirildikten sonra verilmektedir.  

Kanunun 7. maddesine göre: a) İş tutmak amacıyla gelip kanunlarla Türk vatandaşlarına tahsis 

edilmiş bir işi yapmak isteyenlere; b) Türk kanun veya örf ve adeti veya siyasi icabatla 

(gereklilikler) ile telif edilemeyecek (uzlaştırılamayacak) durumda olan veya faaliyette 

bulunanlara; c) Türkiye’de kalmak istediği müddet zarfında yaşamak için gerekli maddi 

imkanları meşru bir şekilde temin edemeyeceği sabit olanlara; d) Türkiye’ye girmesi yasak olup 

da her nasılsa girmiş bulunanlara; e) Türkiye’de oturduğu müddet içinde huzur ve asayişi ihlal 

edenlere ikamet tezkeresi verilmez.  Eğer başvuran kişinin geçerli bir çalışma izni varsa veya 

                                                           
56 Yabancı ülke vatandaşlarına uygulanan vize işlemlerinin ayrıntılarına T.C. Dışişleri 
Bakanlığı’nın resmi sayfasından ulaşabilirsiniz: http://www.mfa.gov.tr  

http://www.mfa.gov.tr/
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yeterli finansal kaynaklara sahipse ve kamu düzenini bozmaya yönelik amacı olmadığı 

saptanırsa, kalış izni bir sene için verilebilir.  1998 yılına kadar kalma izinleri en fazla iki sene 

için verilmiştir.  Yapılan değişikliklerle, bir yıl için verilmiş olan kalış izninin önce üç seneye ve 

daha sonra beş seneye kadar uzatılabilmesi sağlanmıştır.  Kalma izni alabilmek için en önemli 

ön şart çalışma izni olmakla beraber, Türk vatandaşlarının yabancı eşleri ilk başvurularında üç 

senelik bir kalma iznine sahip olabilirler ve bu daha sonra beş seneye uzatılabilir.  Türk eşin 

ölümü veya evliliğin sona ermesi halinde, eşlerin kalma iznini yenileme hakkı yasal olarak sona 

erer. 

 

Yakın zamana kadar, Türkiye’de yabancılar için çalışma izinleri, kalma izninden 

bağımsız olarak verilmekte olup, yabancının kalma izni olmasa bile çalışma izni olabilmekteydi.  

Çalışma izni yabancıya değil, yabancının çalıştığı işyerine veya şirkete verilmekte, bu izni 

veren birden fazla kurum bulunmakta ve yabancı vatandaşların birçok iş için çalışma izni 

alması mümkün olmamaktaydı (Kaiser, 2003; Kaiser ve İçduygu 2005).  Sadece Türk 

vatandaşlarının icra edebileceği meslekleri tanımlayan Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına 

Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkındaki Kanun’a (16 Haziran 1932 tarihli Kanun No. 

2007) göre sadece Türk vatandaşları Türkiye’de devlet sektöründe çalışabilmekte, yakın bir 

zamana kadar genel bir refah için bazı diğer meslekler de yabancılar için yasaklanmaktaydı.  

Eczacılık, dişçilik, hukukçuluk, hemşirelik ve noterlik gibi bu tür mesleklerin dışında gezgin 

seyyahlık, müzisyenlik, fotoğrafçılık, berberlik, dizgicilik, komisyonculuk, kıyafet ve ayakkabı 

imalatçılığı, bankerlik, devletin tekelindeki maddelerin satıcılığı, çevirmenlik, turist rehberliği, 

ulaşım araçları sürücülüğü, inşaat, demir ve tahta işçilikleri gibi bazı diğer meslekler de 11 

Haziran 1932 tarihli Türk Vatandaşlarına Tahsis edilen Ticaret ve Hizmetlerle ilgili Kanun’a 

göre yabancılar için yasaklanmıştı. 

 

Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkındaki 

Kanun’u geçersiz kılarak yabancı çalışanların herhangi bir mesleğe sahip olmalarını mümkün 

kılan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun (15 Mart 2003 tarihli Kanun No. 4817), 

çalışma izinlerinin işverenlere değil, kişisel olarak yabancılara verilmesini sağlamış ve Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı çalışma iznini veren tek yetkili kurum olarak belirlemiştir.  Yeni 

yasa ile birlikte Türkiye’de yabancıların çalışma izinlerinin, ekonomik pazarın ihtiyaçlarına ve 

taleplerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktadır. 
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Bunlara ek olarak, göç ile ilgili kanunlara, politikalara ve uygulamalara bakıldığında 

sığınmacılar, mülteciler ve dolaylı olarak düzensiz göç akımlarıyla ilgili üç temel yasal doküman 

bulunmaktadır: 1) 1934’te çıkarılan İskan Kanunu, 2) Mültecilerin statüsü ile ilgili 1951 tarihli 

Cenevre Sözleşmesi, 3) 1994 Yönetmeliği. Sığınmacı akımları ve düzensiz göç ile ilgili bu 

yasal düzenlemeler son yıllarda göç konusunda en çok tartışılan konular haline gelmiştir 

(Kirişçi, 2002; İçduygu, 2003). 

 

Göç ve sığınma alanında 1934 İskan Kanunu’nun halen uygulanması ve Türkiye’nin 

1951 Cenevre Sözleşmesi’ndeki coğrafi sınırlama her zaman için tartışılan konular arasında 

kalmışlardır.  Orta Doğu’dan beklenmeyen sığınmacıların göçüyle baş etmek ve BMMYK’den 

mülteci statüsünü belirlemek için yetkiyi devralmak üzere 1994 yılında Avrupa dışından 

Türkiye’ye sığınan kişilerle ilgili takip edilecek esas ve usulleri içeren yeni bir düzenleme 

getirilmiştir (Kirişçi, 2001, 1996b; BeFrelick, 1997).  Bu düzenleme ile birlikte Türkiye’ye gelen 

sığınmacılar iki kategoriye ayrılmaktadır: Birinci grupta Avrupa’dan gelen ve 1951 Cenevre 

Sözleşmesi’nin şartlarından faydalanacak olanlar sığınmacılar, ikinci grupta ise, Avrupa 

dışından gelen ve yeniden yerleştirilmeyi bekleyen sığınmacılar yer almaktadır.  Avrupalı 

olmayan sığınmacılar geçici koruma altındadırlar ve ülkeyi er ya da geç terk etmeleri 

beklenmektedir.  Eğer Türk yetkililerine ve BMMYK’ye başvuruları reddedilirse yurtlarına geri 

dönmek zorundadırlar. 

 

6.3.2 GÖÇ, AVRUPA BIRLIĞI VE TÜRKIYE 
 

Göç ve sığınma politikalarının ve uygulamalarının Avrupa mevzuatına uyum sağlama 

sürecine değinmeden önce, bu alandaki bazı dönüm noktalarına değinmek açıklayıcı olacaktır. 

Bu bağlamda üç değişim döneminden bahsedilebilir: 1994 öncesi dönem görmezlikten gelme 

dönemi, 1994–2001 arası önem uluslararası normlara geçiş dönemi ve 2001 sonrası dönem 

de değişimlerin Avrupalılaşması olarak adlandırılabilir (İçduygu, 2004: 90–91). Önceden de 

belirtildiği üzere 1994 düzenlemesi bazı kuralların kurumsallaşması açısından göç ve sığınma 

ile ilgili politikalar ve uygulamalarda bir dönüm noktası sayılmaktadır.  Göç ve sığınma ile ilgili 

bu yeni kural ve ölçüler olumlu bir gelişme sayılsa da liberalleşmeyi yansıtmamışlar, tam 

tersine göç ve sığınma mevzularında devletin otoritesinin ve gücünün arttığını göstermişlerdir.  

Geri göndermeme prensibine aykırı uygulamalara sebep olan 1994 Yönetmeliği’nin 

uluslararası alanda eleştirilmesinden sonra 1994 sonrası dönemde Türk yetkililer göç ve 

sığınma alanındaki politikaların uluslararası normlara uyumu konusunda ciddi adımlar atmaya 
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karar vermişlerdir. Bu konudaki en önemli dönüm noktası da 2001 (TCİB ve BMMYK, 2005: vi) 

sonrasında gerçekleşmiştir.  Bu değişimler konuyla ilgili yeni yasaları, Türkiye’nin göç ve 

sığınma ile ilgili kurumsal ve idari yapısını tamamlayıcı projelerin uygulanmasını, AB 

mevzuatına uyumu ve AB’ye katılım müzakerelerini kapsamaktadır.  

 

“Göçün denetimi” Türkiye’de son birkaç yıldır resmi olarak önem kazanmıştır. 8 Mart 

2001’de kabul edilen ve 26 Mart 2003’te düzeltilerek değiştirilen Türkiye Katılım Ortaklığı 

belgesinde belirtildiği üzere, AB’yle müzakere sürecinde göç, sınır kontrolleri, sığınma ve 

uygun yasal değişimlerin gerçekleştirilmesi gibi konular Türkiye için oldukça önemlidir.  Bu 

belgeye göre Türkiye göç ve sığınma politikalarını AB ile uyumlu hale getirmek zorundadır ve 

bunun için de gerçekleştirmesi gereken hedefler şunlardır: 1) Vize yasalarının ve 

uygulamalarının AB müktesebatıyla uyumlu hale getirilmesi, 2) Müktesebatı uygulamak ve 

benimsemek, (kabul, geri kabul ve sınır dışı etme) gibi konularda yasadışı göçe karşı en etkin 

metotları geliştirmek, 3) Müktesebatla uyum sağlamaya devam etmek ve sınır kontrollerinde 

Schengen uygulamasını tamamen hayata geçirmek, 4) 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne konulan 

coğrafi sınırlamanın kaldırılması için sığınma alanında müktesebatla uyumu sağlamak; 

sığınma başvurularını alma ve belirleme mekanizmasını güçlendirmek ve sığınmacılarla 

mülteciler için kalma yerlerini ve sosyal desteği iyileştirmek.  

 

Türkiye, AB’nin üyelik öncesi şartlarını takip ederek Ulusal Eylem Planı’nı kabul etmiş, 

böylece göç ve sığınmaya dair politika ve uygulamalarda değişiklik yapılabilinecek hale 

gelinmiştir (Apap ve diğerleri, 2004: 11; Kirişçi, 2005b: 347, Tokuzlu, 2005: 339).  Bu değişikler 

sadece 2005 yılında Yabancılar Kanunu ve Sığınmacılara Dair Kanun gibi iki yeni yasanın 

çıkarılmasını içermiş, siyasi irade göç ve sığınma konularında daha kapsamlı bir yasal çerçeve 

hazırlaması gerektiğinin farkına varamamıştır.  Türk hükümeti 25 Mart 2005 tarihinde Sığınma 

ve Göçle ilgili bir Ulusal Eylem planı çıkardığında kapsamlı bir hukuki düzenlemenin 2012 

yılına ertelendiği görülmüştür (TCİB ve BMMYK, 2005).  Ulusal Eylem Planı Türkiye’nin 

2012’ye kadar göç ve sığınma alanlarında orta ve uzun vadede gerçekleştirmesi gereken 

hedefleri içermektedir.  Bu bağlamda gerçekleşen bazı hedefler şunlardır: 

 

Schengen müktesebatında merkezi bir konu olan vize ve kabul yasalarına göre, 

Türkiye’nin müktesebata uyum ve sınırlarda daha iyi bir kontrol sağlaması için birtakım 

girişimlerde bulunulmuştur (Apap ve diğerleri, 2004: 26; Kirişçi, 2005b: 350–3).  Bu kapsamda, 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 244 

Türkiye, AB’nin vize şart koştuğu Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik 

Arap Emirlikleri’ne vize şartı getirmiş; vize şartı konmak üzere listede olan Endonezya, Güney 

Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Bahama Adaları, Maldiv Adaları, Barbados, Seyşel Adaları, 

Jamaika, Beliz, Fiji, Morityus ve Santa Lucia için ise şartlar düzenlemiştir.  İlerleyen süreçte, 

Türkiye AB’nin negatif vize listesiyle uyumu sağlamaya devam etmiş, Azerbaycan, İran, Bosna 

Hersek, Kırgızistan, Makedonya, Fas ve Tunus ülkelerinin vatandaşları için de vize şartını 

getirmiştir.  

 

Son on yılda AB’ye uyum sağlama fikri Türkiye’nin politikaları ve uygulamaları üzerinde 

çok büyük bir etki bırakmıştır.  Buna göre, Türkiye sığınma başvuruları, düzensiz göç, insan 

ve uyuşturucu kaçakçılığı ve bunların doğurduğu olumsuz sonuçları alt etmek için güçlü bir 

siyasi irade göstermiştir.  Genel anlamda uluslararası standartlarla uyum, özel olarak ise AB 

ile uyum için, dört yasal gelişme meydana gelmiştir (İçduygu, 2004: 93–94). 

 

Bu gelişmelerden ilki Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 

ve ek protokollerinin gerektirdiği yasal değişikliklerin gerçekleştirilmesidir.  Ceza yasası ile ilgili 

olarak, Adalet Bakanlığı tarafından bir yasa tasarısı çıkarılmış ve çıkar amaçlı suç örgütleriyle 

mücadele üzerine yasal değişiklikler yapılmıştır.  Bu yasal düzenleme ile 4771 No’lu Kanunun 

201. maddesini takiben 201/a ve 201/b no’lu maddeleri Türk Ceza Yasası’na eklenmiştir 

(İçduygu, 2003: 77–8).  Bu değişiklikler insan ticaretine karşı Palermo Yasadışı Göçü 

Suiistimalle Mücadele Protokolü’ne uyum sağlamış ve insan ticaretinin tanımını yaparken, bu 

eylemin suç teşkil ettiğini belirtmiştir.  Yasa, insan ticareti yapanlar için beş seneden on seneye 

kadar hapis cezaları içeren ağır cezalar öngörmektedir. 

 

İkinci önemli yasal gelişme ise Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesi ve bununla ilgili iki protokolle ilgili olarak alınmıştır. Bu protokoller “Sınıraşan 

Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen 

Kaçakçılığına Karşı Protokol” (2 Kasım 2000) ve “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM 

Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, 

Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol”dür (2 Kasım 2000). Türkiye bu 

protokolleri ilk imzalayan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu sözleşme ve sözleşmeye ilişkin 

iki protokol Türk parlamentosu tarafından 31 Ocak 2003’te onaylanmış ve 4 Şubat 2003’te de 
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yürürlüğe girmiştir. Yine bu yasal düzenleme Türkiye’de insan kaçakçılığına, insan ticaretine 

ve düzensiz göçe karşı atılmış önemli adımlardan biridir.  

 

Daha önce de değinilen Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun düzensiz göç 

ve bunun iş alanına yansımasıyla ilgili yasal alandaki üçüncü önemli değişikliktir.  TBMM 

yasayı yabancı çalışma izinlerinin tek bir otorite tarafından verilmesi ve bu sürecin 

kolaylaştırılması için çıkarmıştır.  Bu yasaya göre Türkiye’deki çalışma izni alma süreci 

uluslararası standartlara, daha çok da AB standartlarına uyum sağlamaktadır. Yasanın önemli 

bir bölümü yasadışı çalışanların ceza ödemesi ve böylece yasadışı göçün engellenmesi 

üzerine kuruludur. Buna ek olarak yasa, yabancı çalışanların tüm mesleklerde çalışabilmesini 

de öngörmektedir.  Örneğin, önceki yasal düzenlemelerin aksine, yasa, yabancıların ev 

işlerinde çalışmasına olanak sağlamış, ev işlerinde çalışan binlerce Moldovalının 

sömürülmesine engel teşkil eden bir hal almıştır.  

 

Çalışma izni olmaksızın çalışan yabancılar, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 

Kanun’da önemli bir yer tutmaktadır.  Madde 18’e göre “bağımsız çalışan yabancılar, 

çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren” ve “yabancı çalıştıran 

işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren 30 

gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir 

nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde durumu 

Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler”.  Yasa ayrıca izinsiz çalışan yabancılar için cezalar da 

içermektedir. Örneğin, “bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız 

çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için iki yüz elli Türk lirası idari 

para cezası verilir” (Madde 21).  Buna ek olarak “çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran 

işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için beş bin Türk lirası idari para cezası; 

çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya beş yüz Türk lirası para cezası verilir”.  

Ayrıca “çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya iki bin Türk Lirası idari para cezası 

verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, 

bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir.”  Bu sert yaptırımlar, Türkiye’nin 

düzensiz göçü kontrol altına almak adına attığı önemli adımlar olarak nitelenebilir. 

 

Göç ve sığınma konularında uluslararası standartlarla uyum, özellikle de AB ile uyum 

için, gerçekleştirilen sonuncu gelişme de Vatandaşlık Kanunu’nda (11 Şubat 1964 tarihli Kanun 
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no 4035) 4 Haziran 2003’te yapılan değişikliktir. Bu yasanın değişmesinin amacı düzensiz 

göçle mücadele etmek ve göçmen haklarını korumaktır. Eskiden bir Türk vatandaşıyla 

evlendiklerinde derhal vatandaşlık sahibi olabilen yabancıların, parlamentonun çıkardığı yeni 

yasaya göre, Türk vatandaşı olabilmek için evlendikten sonra üç sene boyunca evli kalmaları 

gerekmektedir.  Anlaşmalı evlilikler ile kalma ve çalışma izinlerini elde edebilen birçok düzensiz 

göçmen için, yeni yasanın getirdiği bu yeni şart önemli bir engel teşkil etmektedir.  Öte yandan, 

daha önce Türk yasasına göre yabancı erkekler için Türk vatandaşlığı kazanmak daha zor 

iken, bu konu da cinsiyet ayrımcılığını önleyen uluslararası standartlara uygun hale getirilmiştir.  

Bunlara ek olarak, yeni yasaya göre bir Türk ve bir yabancıdan olan Türk çocuklarına Türk 

vatandaşlığı verilmektedir. 

 

Bu dört önemli yasal değişiklik dışında, AB kapsamında “göçün kontrolü”nün bir aracı 

olarak, yeniden kabul anlaşmaları da Türkiye’nin göç ve sığınma ile ilgili planları arasında yer 

almaktadır (Apap ve diğerleri, 2004: 22; Tokuzlu, 2005: 342).  Türkiye ve AB arasında 2003’te 

başlayan yeniden kabul müzakereleri, Avrupa’nın sığınma politikalarının, uluslararası 

korunmaya ihtiyacı olan sığınmacılar için külfet paylaşımını öngörmektense, külfetin 

Türkiye’nin üzerine yıkılması anlayışına dayanması yüzünden Türkiye tarafından rafa 

kaldırılmıştır.  Türkiye’nin bakış açısına göre, AB ile imzalanacak bir yeniden kabul 

anlaşmasının yük paylaşımını ve uluslararası korumaya ihtiyacı olan insanlara himaye 

sağlamaya dair şartları içermesi gerekmektedir.  Bu arada, Türkiye, Yunanistan, Suriye, 

Kırgızistan, Ukrayna ve Romanya gibi göç kaynağı, transit ve göç varış noktası olan ülkelerle 

yeniden kabul anlaşmaları imzalamıştır.  Rusya Federasyonu, Özbekistan, Belarus, 

Macaristan, Makedonya, Lübnan, Mısır, Libya ve İran ile görüşmelere devam ederken; 

Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Moğolistan, İsrail, Gürcistan, 

Etiyopya, Sudan, Cezayir, Nijerya ve Kazakistan’a ise yeniden kabul anlaşmaları sunulmuştur. 

 

Türkiye’nin AB’ye sığınma ile ilgili uyum çabaları da devam etmektedir.  Daha önceki 

bölümlerde değinilen 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne konulan coğrafi sınırlamanın kaldırılması 

ile ilgili tartışmalar devam ederken sığınma ile ilgili büyük değişimler yaşanmıştır (Kirişçi 2005a: 

350; Tokuzlu, 2005: 340).  Örneğin, 1994 Yönetmeliği’nin uygulanmasından dolayı duyulan en 

büyük endişe mülteci statüsü için başvuruların on günlük bir zaman kısıtlaması içinde 

yapılması şartıdır. Yetkililer tarafından yeniden gözden geçirilen bu yasa, uluslararası 

kuruluşlardan ve AB tarafından çok ciddi eleştiriler almaktadır.  Bu kapsamda, yakın bir 

zamanda yapılan araştırmaya göre: 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 247 

“1994 tarihli sığınma ile ilgili düzenlemenin 4. maddesine göre Türkiye’de sığınmacı 

statüsü arayan, Türkiye’de kalma izni isteyen veya üçüncü bir ülkeye yerleştirilmek 

isteyen yabancılar ülkeye girişlerinden itibaren 10 gün içinde başvuruda 

bulunmalıdırlar.  1997 yılında Danıştay bu uygulamanın Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı 

olduğunu belirtene dek Türk hükümeti bu uygulamayı devam ettirdi.  O zamandan beri 

Danıştay bunu içtihata dahil etti fakat İçişleri Bakanlığı 2004’e kadar uygulamadı.  Bu 

noktada, İçişleri Bakanlığı 10 gün içinde yapılmış olsun olmasın tüm başvurulara 

bakmaya başladı.  Hastalık, kaza veya herhangi bir geçerli sebepten ötürü veya insani 

nedenlerle eksik olan başvurular da İçişleri Bakanlığı tarafından dikkate alınmaya 

başlandı.” (Tokuzlu, 2005: 341) 

 

2005 tarihli Sığınma ve Göçe Dair Ulusal Eylem Planı bu konudaki olumlu gelişmeler arasında 

sayılabilir.  Plan ile beraber “ikincil koruma”, “yabancıların tolere edilmesi”, ve “insan haklarına 

dayalı kalma izni verilmesi” gibi terimler Türkiye’nin sığınma ile ilgili mevzuatına dahil olmuş; 

bundan da öte, geri göndermeme prensibi ülkede önemli bir yer kazanmıştır.  Anayasal 

hükümlere göre, “idare tarafından alınan tüm kararlar ve yapılan eylemler temyize gidebilir” ve 

buna göre Türkiye’deki tüm yabancılar herhangi bir sınır dışı edilme vakasına karşın temyiz 

mahkemelerine başvurabilirler; fakat geri göndermeme prensibinin daha iyi uygulanabilmesi 

için 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne, uluslararası standartlara ve Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’ne uyacak şekilde bir hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 

 

6.3.2.1 Türkiye’nin Göç ve Sığınma Politikalarının AB’leşmesi 

 

Bugün sadece Türkiye’de değil Avrupa ülkelerinde de Türkiye’ye yönelen göç 

akımlarına karşın “göçün kontrol ve denetimi” aynı önemi taşımaktadır. AB’nin Türkiye’deki 

düzensiz göç ve sığınmacı akımına özel bir dikkat göstermesi tüm Avrupa için doğrudan 

sonuçlar ifade etmektedir. Türkiye’nin AB’ye aday ülke olarak, AB müktesebatına yasal olarak 

uyum sağlamaya zorlandığı görülmektedir. Ülkenin göç politikalarını ve uygulamalarını AB 

tarafından konulan norm ve standartlara uyumlu hale getirmesi beklenmektedir.  Bu çabalar 

genel olarak göç alanında, özel olarak ise düzensiz göç ve sığınma ile ilgili meselelerde ortaya 

çıkmaktadır. Türkiye bu standartlara uyum sağlamak için çeşitli değişikliler, politikalarda ve 

uygulamalarda orta ve uzun vadeli planlar yapmış ve dolayısıyla uzun süren adaylık statüsünü 

perçinlemiştir.  2002–2005 yılları arasında yapılan yasal düzenlemeler Türkiye’nin AB’ye 

üyelikte kararlı olduğuna dair mühim göstergeler olarak ortaya çıkmıştır.  Göç ve sığınma 

politikaları ve pratiklerinin AB ile uyumu Türkiye’nin AB’leşmesinin sadece bir yönünü 

oluşturmaktadır. AB’nin üyelik koşulu için göç ve sığınma alanında koyduğu birçok gereklilik 
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“şarta bağımlılık sağlamak için maddi teşvikler”in (Kubicek, 2005) bu süreçte çok önemli bir 

rolü olduğunu göstermektedir.  

 

Avrupalılaşma veya AB’leşmenin derecesini belirlerken eğer Radelli’nin    (2003: 35-8) 

kategorilerini kullanacak olursak bu süreçten dört sonuç çıkabilir: kısıtlı değişiklik 

(retrenchment), eylemsizlik (inertia), benimseme (absorption) ve dönüşüm (transformation).  

Türkiye için henüz gerçek bir dönüşüm olmamakla birlikte, göç ve sığınma pratikleri ve 

uygulamalarında örneksel bir değişim vardır.  İskan Kanunu ve Yabancılar Kanunu’ndaki 

değişikliğin yetersiz olması bir eylemsizlik göstergesi olsa da, doğrudan veya dolaylı olarak AB 

direktiflerinin iç politikadaki uygulamaları daha çok benimseme ve kısıtlı değişiklik olarak ifade 

edilebilir. Belirtildiği üzere, göç ve sığınma politikalarının Avrupalılaşması kökten değişimler 

olarak değil, yeni değer ve pratiklerin yerleşmesi, yani benimseme olarak ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin, yeniden kabul anlaşmalarının uygulanması, özellikle de Türkiye ve Yunanistan 

arasındaki kabul anlaşmasının işlevsellikten yoksun olması en çok eleştirilen noktalardan 

birisidir ve dolayısıyla benimseme statüsünde kalan bir değişikliği temsil etmektedir. 2003 

tarihli Yabancıların Çalışma İzni Hakkındaki Kanun’da ise iç uygulamadaki değişiklikler daha 

az Avrupalı ve daha ulusal değişiklikler olduğundan kısıtlı değişim olarak nitelendirilebilirler. 

Buna bağlı olarak, Çalışma Bakanlığı’nın başvurulara yasanın belirlediği zaman diliminde 

cevap vermediği ve birtakım idari işlemlerin kaotik biçimde ilerlediğine dair bilgiler mevcuttur. 

 

2001’den itibaren başlayan Avrupalılaşma, daha çok AB’leşme süreci, Türkiye’nin 

sığınma ve göç politikalarında çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştirebilecek bir süreçtir. 

Dolayısıyla bu süreç AB’ye entegrasyon anlayışının geleneksel düşün sınırlarından da öte 

daha çok boyutlu ve daha kompleks bir biçimde ele alınmalıdır. Bu nedenle göç ve sığınma 

politikaları ve Avrupalılaşma arasındaki bağlantı hem teorik hem de pratik alanda 

incelenmelidir. Bu bölümde, AB’ye entegrasyon süreci ve Türkiye’deki göç politikalarının 

arasındaki ilişkinin bu politika ve pratikleri nasıl etkilediğine dair kavramsal bir çerçeve 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçeve Avrupalılaşmanın farklı ulusal ve ulus-üstü değerlerle 

çıkarların birbiriyle etkileştiği ve küreselleşmiş dünyamızdaki dinamiklerle mekanizmaların iç 

içe geçtiği siyasi bir alanda gerçekleşmektedir. Bu da göstermektedir ki sürecin belirleyici 

faktörleri, ulusal düzen ile AB’nin merkezi temsil ettiği ve bu ikisinin bağlantılarına dayanan, 

hem var olan hem de gelişmekte olan kurumlara ve süreçlere bağlıdır. Dahası, Radelli’nin 

kategorileri, göç ve sığınma politikalarının AB’den nasıl etkilendiğini göstermektedir. Mesela, 

Türkiye’nin üyeliğine dair AB’den gelen şüpheci yaklaşımlar, diğer konuların yanı sıra 
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Türkiye’deki göç ve sığınma politikalarının AB norm ve değerlerine nasıl zarar vereceğine dair 

fikirleri içerirken Türkiye tarafından AB’ye yönelik şüpheci yaklaşımlar, göç ve sığınma 

politikalarının Avrupa normlarına göre düzenlenmesinin ülkenin ulusal türdeş karakterini 

bozacağına dair görüşleri ifade etmektedir.  

 

Türkiye’deki göç ve sığınma politikalarının AB sürecinde dönüşümüne dair bazı 

sonuçlar çıkarırken, iki temel çıkarımı belirtmekte fayda vardır. Birincisi, bu politika ve 

pratiklerin değişiminin olumlu getirilerini kesinlikle göz ardı etmektedir. Bu olumlu etki çok güçlü 

olmasa, mütevazı derecede etkili olsa da bu etki gittikçe büyümektedir. AB’ye adaylık genel 

olarak olumlu bir süreçtir fakat bu kapsamda gerçekleştirilebilenler her zaman beklentilerin 

altında olmuştur. Başka bir bakış açısıyla ise Türkiye örneğinde, “dönüşüm”den çok 

“benimseme” görülmektedir.  

 

İkinci olarak, Türkiye’nin tepkisine ve hatta direnişine değinecek olursak AB sürecinin 

göç ve sığınmaya dair politikalara ve uygulamalara etkisi çeşitlidir: Mesela AB’ye uyum süreci, 

sığınma konusunda yapılan belirli ve pratik değişiklikler üzerinde, göçle ilgili diğer konularda 

yapılan genel ve normatif değişikliklere bakılınca daha etkilidir. Türkiye’deki sığınma ve göç ile 

ilgili politikaların değişiminde külfet paylaşımı ve külfetin birbirine yıkılması gibi konular ön 

plana çıkmaktadır. Tabii ki bu süreçte tepeden inme bir yaklaşım AB tarafından gelirken, 

tabandan başlayan talepler Türkiye tarafından gelmektedir. Türkiye tarafından bakıldığında 

göçün kontrolü ve külfetin yüklenilmesi AB politika ve pratikleri sonucunda Türkiye gibi çevre 

ülkelere bırakılmaktadır ve bunun bir örneği de yeniden kabul anlaşmalarıdır. Buna benzer bir 

şekilde Türkiye’nin, göçmenleri kendine çeken çekirdek bölge ile göç veren ülkeler arasında 

bir tampon bölge olması Türk yetkililer için de bir endişe konusu olagelmiştir. Buna göre Türk 

yetkililer düzensiz transit göç veya sığınma gibi AB’yi direk ilgilendiren konularda külfetin 

birbirinin omzuna yıkılmasından çok külfetin paylaşımını öngörmektedir. Bir yandan da AB 

yetkilileri Türkiye’nin daha çok enerjiyi ve kaynağı göç kontrolüne ve göç yönetimine adamasını 

beklemektedir. Tabii ki bu talepler ve değerlendirmeler Türkiye-AB ilişkilerinde merkezi bir 

noktadadır ve güvenlik ve insan haklarından politika ve ekonomiye değin her iki tarafı da 

ilgilendiren konulardır. Yine de pratik ve doğal olan, bu alandaki herhangi bir gelişmenin, AB 

komisyonu ile Türk yetkililer arasındaki külfet paylaşımına bağlı bir gelişme olmasıdır.  

 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 250 

6.3.2.2 1998-2008 İlerleme Raporları 

 

Göç ve sığınma politikalarındaki değişikliklerin analitik düzeyde tartışılmasından sonra 

Türkiye’nin 1998–2008 arasında AB’den aldığı yorumlar, öneriler ve eleştiriler çerçevesinde 

hazırlanmış olan İlerleme Raporları’nı özetlemekte ve ilgili dönemsel ve bütüncül gelişimi 

objektif bir gözle değerlendirmekte fayda vardır.  Bu raporlar her sene göç ve sığınma adına 

alınan kararlarda hangi konuların ön plana çıktığını gözler önüne sermektedir.  

 

Türkiye’nin uluslararası göç alan ülkeler arasında önemli bir yere sahip olması ve 

Türkiye’ye yönelen göçün AB’yi de etkilemesi sonucunda göç politikalarının AB ile Türkiye 

arasında gerçekleşen çeşitli müzakereler ve raporlarla düzenlenmesi bir gereklilik haline 

gelmiştir.  Göç politikalarının AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi önem kazanmış ve 

1998’den itibaren bir senelik bir ajandayı kapsayan ilerleme raporları ortaya çıkmıştır. Her 

ilerleme raporunda göç ile ilgili uyum sürecinde eksik kalan hususlar ve geliştirilmesi gereken 

unsurlar belirlenmiştir.  

 

1998 İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin Avrupa dışından gelen sığınmacılara iltica hakkı 

tanımadığı fakat bu sığınmacıların üçüncü ülkeye yerleştirilmesi konusunda BMMYK’nin 

araştırma yapmasına izin verdiği ifade edilmiştir. Buna ek olarak, AB uyumu için Türkiye’nin 

1951’de Cenevre Sözleşmesi’ne konulan coğrafi sınırlamayı kaldırması şart koşulmuştur. İltica 

başvurularının incelenmesinde ve kişilere yapılan muamelelerde köklü bir iyileşme sağlanması 

gerektiği belirtilmiştir. Bu rapora göre, göç alanında ikinci bir sorun, Türkiye’nin yasadışı 

göçmenler için transit bir ülke olduğunu göz ardı ederek anayasal gerekçelerle yeniden kabul 

anlaşmaları yapmayı reddetmesidir.  

 

1999 İlerleme Raporu’nda üç konu ön plana çıkmıştır. Bunlardan birincisi göç ve 

sınırların kontrolü ile ilgili olarak Türkiye’den Avrupa ülkelerine yasadışı geçenlerin sayısının 

1998’de 40 000’e ulaştığı ve bu kişilerin hemen hepsinin Türkiye-Yunanistan sınırında 

yakalandığı tespitini sunmaktadır. Bu yasadışı göçmenlerin barındırılmasına yönelik tesislerin 

ve mali imkânların geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Göçle ilgili ikinci sorun ise 1998’de 

olduğu gibi Türkiye’nin geri kabul anlaşmalarına itiraz etmeye devam etmesidir. İltica 

konusunda ise coğrafi sınırlamanın kaldırılması ve özellikle iltica vakalarıyla uğraşacak bir 

teşkilat kurulması gerektiği ifade edilmiştir. İltica isteyen kişilerin şartlarının iyileştirilmesi 
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gerektiği vurgulanmıştır. Oturma izni başvurularının incelenmesi prosedürlerinin iyileştirilmesi 

önemli gelişmeler arasında yer almıştır. Son olarak insan ticaretiyle mücadelenin 

güçlendirilmesi ve insan ticaretinin Türk mevzuatında başlı başına suç olarak düzenlenmesi 

gerektiği belirtilmiştir.  

 

2000 yılı İlerleme Raporu’nda yasadışı göç, vize listesinin AB ile uyumunun sağlanması 

ve coğrafi sınırlamanın kaldırılması gibi konular yer almıştır. Bu rapora göre, Batı Avrupa 

ülkelerine geçmeye çalışan yasadışı göçmenlerin sayısı azaltılmalıdır. Bu azaltılma, en başta 

çıkış kapıları ve sınırlar üzerindeki etkin denetimin arttırılmasıyla sağlanmalıdır. Sınırlarda tek 

bir kontrolün olmadığı ve sivil bir kontrolün de bulunmadığı vurgulanmıştır. Bu raporda, 

Türkiye’deki resmi kurumların daha etkin bir koordinasyon içine girmesi tavsiye edilmiştir. İkinci 

bir konu ise vize ve veri kontrolü açısından Türk vize listesinin AB’ye uyumlu olmadığıdır. 

Üçüncü olarak coğrafi sınırlamanın kaldırılması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca sığınmacılar 

için düzgün barınma-kabul tesisleri kurulması için çaba harcanması gerektiği belirtilmiştir. 

BMMYK ve İçişleri Bakanlığı iltica ve sığınmacılar ile ilgili personelin eğitimi, teknik yardım 

sağlanması ve bu konularda meydana gelen ulusal ve uluslararası değişimlerin ele alınması 

için Ekim 2000-Ekim 2003 dönemini kapsayan üç yıllık bir proje oluşturulmuştur.  

 

2001 İlerleme Raporu’na göre, verilerin korunması, vize politikası ve sınır kontrolleri 

gibi alanlarda birtakım gelişmeler sağlanırken insan kaçakçılığı ve coğrafi sınırlama ile ilgili 

eksik uygulamaların devam ettiği belirtilmiştir. Olumlu gelişmelerin yanı sıra, yasadışı sınır 

ihlallerine karşın da caydırıcı bir dizi önlem alınmıştır. Bir başka gelişme ise göçle ilgili yeniden 

kabul anlaşmaları imzalamak üzere ikili müzakerelerin başlamış olmasıdır. 2001 İlerleme 

Raporu’ndaki diğer bir önemli konu, insan ticareti kapsamında çoğu Romanya, Rusya, 

Ukrayna, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen kadınların, Türkiye’ye ya 

da Türkiye üzerinden kaçırılmalarıdır. Buna karşın Türkiye’nin insan ticaretini ortadan 

kaldırmak üzere asgari standartları karşılamadığı ve ilgili özel mevzuatı kabul etmediği ifade 

edilmiştir. Türkiye ayrıca bu rapora göre, insan ticareti ve yasadışı göçle ilgili uluslararası 

belgelerin onaylanmasında bir ilerleme sağlayamamıştır. Son olarak, iltica konusunda sığınma 

akınıyla baş edebilme kapasitesi ve Topluluk desteği ile ilgili şartların sağlanması halinde 

coğrafi sınırlamanın kaldırılabileceği belirtilmiştir.  
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2002 İlerleme Raporu’nda öne çıkan konular arasında AB’ye vize rejiminde uyum 

sağlanması, Yunanistan ve Türkiye arasında göç alanındaki işbirliği, yasadışı göçle mücadele 

ve sığınmacılar ve mültecilerin durumunun iyileştirilmesi gibi konular yer almaktadır. Vize 

politikalarına ilişkin olarak Türkiye’nin AB’nin vize rejimine uyum konusunda ilerleme kaydettiği 

belirtilmiştir. AB ve Türkiye vize yükümlülükleri listesi arasında 21 ülke açısından farklılık 

vardır. Buna göre, İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu, Türk mevzuatının 

sınır yönetimi, iltica ve göç alanlarında Topluluk müktesebatına uyumlu hale getirilmesi için 

strateji ve takvim hazırlayacaktır.  

 

Türkiye ve Yunanistan arasında ise suç, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı 

göç ile mücadelede işbirliğine ilişkin anlaşma Haziran 2001’de imzalanırken Nisan 2001’de 

geri kabule ilişkin bir protokol imzalanmıştır. Fakat 2002 İlerleme Raporu’nda Türkiye ile AB 

arasında geri kabule ilişkin bir anlaşmanın henüz imzalanmamış olması dikkat çeken en önemli 

konudur. 2002 raporunda belirtilen diğer bir önemli gelişme yasadışı göçle ilgili mücadelede 

başlatılan girişimlerdir. Sınırlardaki kolluk personelinin sayısı artmış ve evraklarda sahtecilik 

konusunda personele eğitim verilmiştir. Türkiye, bu konuyla ilgili uluslararası sözleşmeleri ve 

özellikle 2000 tarihli Sınıraşan Organize Suçlarla Mücadele ile ilgili BM Sözleşmesi’ni ve üç 

protokolünü imzalamış ancak onaylamamıştır. Ağustos 2002’de TBMM insan kaçakçılığı ve 

ticaretini suç haline getirecek iki adet değişiklik kabul etmiştir. Buna rağmen bu mücadelede 

asgari standartlar karşılanmamaktadır.  

 

Son olarak gelişmeler mültecilerin daha iyi imkânlara kavuşturulması alanında 

yaşanmıştır. Mültecilerin tıbbi masrafları için kademeli yeşil kart uygulaması başlatılmıştır. 

BMMYK ile işbirliği halinde yürütülen, iltica ve göçmen hukukuna ilişkin jandarma ve polislere 

yönelik eğitim faaliyetleri başarıyla sürdürülmektedir. Başvuru ve kimlik bildirim konusunda 

mültecilere uygulanan süre sınırlandırması sorun olmaya devam etmektedir. Yabancıların 

çalışması ile ilgili yeni bir mevzuat, Avrupa dışından gelen mültecilere de eşit muamelede 

bulunulmasını sağlayacak şekilde geliştirilmelidir. Bu yeni mevzuat, 1951 Cenevre 

Sözleşmesi’nde mültecilerin çalışma haklarına ilişkin asgari standartları içermelidir. 

Tutuklanan yasadışı göçmenler arasında mültecilerin belirlenmesi ve diğer göçmenlerle sınır 

dışı edilmemesinin sağlanması önem taşımaktadır.  
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2003 İlerleme Raporu’nda vize uyum listesi, göç ve ilticayla ilgili gelişmeler, 

yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun ve vatandaşlık yasasındaki değişiklik, yasadışı 

göçün azalması ve Irak’taki savaş nedeniyle artması beklenen sığınmacı ve mülteci sayısı gibi 

konular ele alınmıştır. Ayrıca bu raporda, insan kaçakçılığına dair yeni düzenlemeler de 

açıklanmaktadır. 2003 ilerleme raporuna göre, vize ve sınır kontrolü alanlarında; AB negatif 

vize listesine uyum sağlamaya devam edilmiştir. Schengen şartlarında eğitim faaliyetleri 

dışında gelişme olmamıştır. Dış sınırlar konusunda, Eylem Grubu’nun benimsediği strateji ile 

kolluk güçlerinden yeni bir birim oluşturulması öngörülmüş ve sınırlardaki teknik altyapı 

geliştirilmeye devam edilmiştir. Göç ve iltica alanında, Eylem Grubu yabancıların ikamet 

izinlerini ve iltica başvurularını değerlendirecek uzman birimin ve bu birimin kararlarına karşı 

oluşacak itirazları değerlendirmek üzere de ayrı bir bağımsız yüksek kurulun oluşturulmasını 

öngörmüştür.  

 

Şubat 2003’te kabul edilen Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, yabancıların 

çalışma izinlerini değerlendirmek için merkezi bir sistem önermektedir. Ekim 2003’te yürürlüğe 

giren Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Kanun ile çalışma izinleri artık sadece Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Ayrıca bu yasa yabancıların yerli çalışanlar 

gibi çalışmalarına izin vermektedir. Mültecilerin çalışmalarına ilişkin Cenevre Sözleşmesi’ne 

uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Üçüncü ülke vatandaşlarına ilişki istihdam, eğitim aile 

birleşimi gibi, uzun süreli ikamet edecek olan yabancıların statüsü gibi konularda yasal 

çerçeve, müktesebata uyum sağlayacak şekilde geliştirilmelidir.  

 

Haziran 2003’te değiştirilen Vatandaşlık Kanunu ile Türk vatandaşları ile evli 

yabancıların vatandaşlık kazanmaları için üç sene bekleme süresi getirilmiştir.  Türkiye 

üzerinden yasadışı göç akımlarında azalma gözlemlenmektedir. 2002 yılında yakalanan 

yasadışı göçmen 82 825’ken 2003’ün ilk yarısında bu sayı 23 308’e düşmüştür. Yetkililer, 

yoğun çabalar sonucu, yasadışı göçün rotasının Türkiye’den başka yöne kaydığını belirtmiştir.  

AB ile Türkiye arasında Yasadışı Göçe ilişkin Ortak Eylem Programı mümkün olduğunca çabuk 

olarak hayata geçirilmelidir. Türkiye, Türkiye-Yunanistan arasındaki Geri Kabule İlişkin 

Protokol’ün hükümlerini hayata geçirme konusunda güçlükler yaşamaktadır. Türk ve Yunan 

yetkililerince talep ve kabul edilen talebe ilişkin rakamlar farklılıklar göstermekte olup 

karşılaştırılabilir veritabanına ihtiyaç vardır.  Irak’taki savaş öncesinde, muhtemel bir mülteci 

kitle akımına yönelik kapsamlı hazırlıklar yapılmış ancak beklenen kitle akımı 

gerçekleşmemiştir.  İnsan kaçakçılığıyla ilgili olarak; Ağustos 2002’de yasal düzenlemelerle 
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insan kaçakçılığının yasaklanması ve ağır cezaların getirilmesi ile daha fazla tutuklama 

gerçekleşmiştir. İçişleri Bakanlığı 600 hakim, savcı ve diğer ilgili personele insan kaçakçılığı 

ile ilgili eğitim faaliyetlerini 2003 yılı boyunca sürdürmektedir. İnsan kaçakçılığı ile mücadele 

için bakanlıklar arası kurulan Eylem Grubunun oluşturduğu Ulusal Eylem Planı’na göre, 

kaçakçılık mağdurlarına barınaklar kurulması, geri dönüş ve entegrasyonlarının sağlanması, 

geçici ikamet izinleri üzerine kararlar alınmıştır. Bu tedbirlerin yürürlüğe konması 

gerekmektedir. 

 

2004 İlerleme raporunda vize politikası, AT ile geri kabul anlaşmalarına dair 

müzakereler, yabancıların çalışma izinlerine dair kanun, iltica prosedürünün hızlandırılması ve 

insan ticareti gibi konular ön plandadır.  Vize politikası ile ilgili olarak AB negatif listesi ile uyum 

devam etmekte olup Türkiye listesi ile AB listesi arasındaki fark 6 ülkeye inmiştir. Schengen ile 

ilgili olarak Europol ve OLAF ile irtibata geçecek ulusal büro Mart 2004’te Emniyet 

Müdürlüğü’nün Interpol Dairesi içinde kurulmuştur. Yine aynı dönemde Bulgaristan ve Türkiye 

arasında sınır kontrolüne ilişkin işbirliği protokolü imzalanmıştır.  

 

2004 raporunda belirtilen önemli bir gelişme olarak, Türkiye Mart 2004’te Avrupa 

Topluluğu ile geri kabul protokolü için müzakerelere oturmayı kabul etmiştir. Üçüncü ülkelerle 

geri kabul ile ilgili ikili protokollerin kabulüne devam edilmektedir. Türkiye 1999’da imzaladığı 

Göçmen İşçilerin ve Onların Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair BM Sözleşmesi’ni 

2004’te onaylamıştır. Ekim 2003’te Uluslararası Göç Teşkilatı’na (UGT), onayladığı anlaşma 

ile yasal statü vermiş ve ülkedeki faaliyetlerini kolaylaştırmıştır. Göç konusunda,  Türkiye, 

üçüncü ülkelerle geri kabul anlaşmaları akdetme çabalarını da sürdürmelidir. AB ve Türkiye 

arasında Yasadışı Göç Ortak Eylem Programı, mümkün olan en kısa zamanda 

sonuçlandırılmalıdır. İstihdam ve öğrenim amaçlarıyla üçüncü ülke vatandaşlarının kabul 

edilmesi, uzun süreli olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının statüsü ve ailelerin 

yeniden birleşmesi dahil, göçle ilgili mevzuat çerçevesi, müktesebat ile tam olarak uyumlu hale 

getirilmelidir. İdari kapasite bakımından, Türkiye, yetkili birimler arasında ve ayrıca Üye 

Devletler ve üçüncü ülkeler ile daha gelişmiş işbirliği yoluyla, yasadışı göçe karşı mücadele 

alanında ilerleme sağlamaya devam etmiştir.  

 

İltica ile ilgili, 2005’te kabul edilecek yeni iltica kanununa hazırlık olarak çıkarılan tebliğ 

ile korumaya yönelik olumlu bir yaklaşım benimsenmekte, 10 günlük zaman sınırlaması 
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kaldırılmakta ve “hızlanmış prosedür” uygulaması getirilmektedir. Genel olarak iltica 

başvurularında küçük bir azalma olsa da Afrika ülkelerinden iltica başvurularının sayısı ciddi 

şekilde artmıştır. Avrupa dışından gelen mültecilerin maddi gereksinimleri esas olarak BMMYK 

tarafından karşılansa da Türk makamları da doğrudan yardım sağlamaya devam etmektedir. 

Geçici sığınma statüsü alanlar sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. 

BMMYK ile işbirliği halinde iltica konularında eğitim faaliyetleri devam etmektedir. 1951 

Sözleşmesi’ne konulan coğrafi sınırlamanın kaldırılması önemini korumaktadır. 

 

Ocak 2004’te İçişleri Bakanlığı tarafından, insan ticareti vakalarıyla uğraşmak üzere bir 

özel uzmanlık birimi kurulmuştur. İçişleri Bakanlığı ve Jandarma, insan ticareti mağdurlarına 

daha iyi yardım amacıyla bir sivil toplum örgütü ile anlaşmalar imzalamıştır. Ağustos 2004’te 

İstanbul’da, insan ticareti mağdurları için bir sığınma evi faaliyete başlamıştır.  Ocak 2004’te, 

insan ticareti mağdurlarının ücretsiz tedavi hakkına sahip olmalarını öngören bir yönetmelik 

kabul edilmiştir. Nisan 2004’te, İçişleri Bakanlığı, valiliklere, insan ticareti mağdurları için 

ikamet izinlerini altı aya kadar uzatma yetkisini vermiştir. Kaçakçılık veya göçmen ticareti 

yaptıkları belirlenen taşıyıcılara karşı yaptırımlar getiren yeni bir karayolu ulaştırma kanunu ve 

yönetmeliği kabul edilmiştir. İnsan ticaretiyle mücadelede işbirliğini arttırmak için Temmuz 

2004’te Belarus ile bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.  

 

2005 İlerleme Raporu’na öne çıkan mevzular işçilerin serbest dolaşımı, 2005 Ulusal 

Eylem Planı’nın uygulanması, coğrafi sınırlama ve insan ticareti üzerine alınan önlemlerdir. 

İşçilerin serbest dolaşımı hakkında, AB içindeki göçmen işçiler, çalışma koşulları, sosyal 

yardım ve vergi kolaylıkları konularında ulusal işçiler ile aynı muameleye tabi tutulmalıdırlar. 

Bu açıdan işçilerin serbest dolaşımı ve işgücü piyasasına erişimi ile ilgili herhangi bir gelişme 

kaydedilmemiştir.  Yerleşme hakkı alanında da bir gelişme olmamıştır. Yabancıların Çalışma 

İzinleri Hakkında Kanun kabul edilmiş olsa bile, yabancıların yerleşme hakkını sınırlayan 

kısıtlamalar mevcuttur. Göç ile ilgili olarak, Tüm Göçmen İşçilerin Haklarının Korunmasına Dair 

Uluslararası Sözleşme Ocak 2005’te yürürlüğe girmiştir.  

 

Göç konusunda, Türkiye’nin AB göç ve iltica müktesebatıyla uyum sağlanmasına 

yönelik Mart 2005’te kabul ettiği Ulusal Eylem Planı’nı uygulamaya başlaması gerektiği ifade 

edilmiştir. Eylem Planının, iltica ve göç idaresi kurulması, aile birleşmeleri, uzun süreli ikamet 

ve öğrencilerin ikameti gibi hususlardaki hükümlerinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 
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Türkiye, Mayıs 2005’te AB ile geri kabul anlaşmasına ilişkin müzakereleri başlatmıştır; bu 

memnuniyet verici bir gelişmedir. 2005 yılında iltica alanında 1951 Cenevre Sözleşmesi’ndeki 

coğrafi sınırlamanın kaldırılması kilit mesele olmaya devam etmektedir. İnsan Ticaretiyle 

Mücadele İçin Ulusal Görev Gücü düzenli olarak toplanmaya devam etmiştir. İnsan tacirlerinin 

hedefi olma riskine maruz bulunduğu düşünülen kadın turistlere, insan ticareti konusunda bilgi 

sağlanmaktadır. 2005’te Gürcistan ve Ukrayna ile insan ticareti alanında polis işbirliği ve bilgi 

değişimi protokolleri imzalanmıştır. İnsan ticareti alanında yürütülen çabaların sürdürülmesine 

ihtiyaç vardır.  

 

2006 İlerleme Raporu’nda işçilerin serbest dolaşımı Schengen ve sınır yönetimi, 

vizelerin verilmesi, komisyon ile devam eden geri kabul anlaşmaları, coğrafi sınırlamanın 

kaldırılması ve insan ticaretiyle mücadele gibi konular ön plandadır. İşçilerin serbest dolaşımı 

hakkında, işgücü piyasasına erişim konusunda gelişme olmamıştır. Sosyal güvenlik 

sistemlerinin eşgüdümü konusunda sosyal güvenlik reform kanunları yabancı uyrukluların 

çalışma şartlarını ve sosyal güvenlik haklarını düzenleyen bazı unsurlar içermektedir. 

Yabancıların oturma izinleri alanında yeni gelişme kaydedilmemiştir. 

 

Schengen ve dış sınırlar konusunda bir miktar gelişme kaydedilmiştir. 2006 Mart ayında 

Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetim Stratejisi uygulaması için Ulusal Eylem Planı kabul 

edilmiştir. Sınırların yönetimine bütüncül bir yaklaşım getirmesi açısından bu gelişme üyelik 

müzakereleri bağlamında önemlidir. Sınırların yönetiminde, çeşitli resmi makamların 

(jandarma, polis, sahil güvenlik, vb.) bilgi alışverişi, yetki sınırlandırılması, personel eğitimi gibi 

konularda iyileştirme yapması gerekmektedir. 2006 yılında vize politikası açısından, 

halihazırda Türkiye 35 ülkenin vatandaşlarının sınırda vize almasına izin vermektedir. Bu 

ilerleme raporuna göre, bu uygulama değiştirilmeli ve vizeler diplomatik makamlar veya 

konsolosluk makamlarınca düzenlenmelidir; Türk konsolosluklarında sahte belgelerin tespiti 

bakımından daha fazla eğitim verilmesi gerekmektedir; vizeler konusunda AB güvenlik 

standartlarıyla uyum sağlanmasına dikkat edilmelidir.  

 

2006 İlerleme Raporu şu konulara da dikkati çekmiştir. Göç konusunda, Komisyon ile 

bir geri kabul anlaşmasına ilişkin müzakereler çok yavaş ilerlemektedir, Türkiye’nin bu konuda 

çabalarının artmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İltica taleplerinin değerlendirilmesinde adil bir 

süreç sağlanması için özellikle havaalanlarındaki uygulamalar bakımından yeni bir mevzuata 
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ihtiyaç vardır. İltica talebinde bulunanların kabul edildiği merkezlerin kapasitesinin artırılması 

ve tesislerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu merkezlerin idaresinin sorumluluğunun kurumsal 

olarak kimde bulunduğu açık değildir. 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’nün tam 

olarak uygulanması hazırlıkları sürmektedir. Coğrafi sınırlamanın 2012 itibariyle kaldırılması 

düşünülmektedir. İnsan ticaretiyle mücadele sürmektedir. Şubat’ta, Moldova ile bir işbirliği ve 

bilgi değişimi protokolü imzalanmıştır. Türkiye’nin mevzuatı, insan ticareti ile mücadele 

alanındaki AB mevzuatı ile uyum içerisindedir. Bununla birlikte, sorun bölgede giderek 

tırmanmaktadır. Bu nedenle, insan ticaretinin önlenmesi ve baskı altına alınması amacıyla idari 

kapasitenin geliştirilmesi için çabaların artırılması gerekmektedir. 

 

2007 İlerleme Raporu, işçilerin serbest dolaşımı, göç ve iltica alanındaki hukuki 

reformlar, coğrafi sınırlama, vize politikasındaki ilerlemeler ve insan ticareti gibi konuları 

kapsamaktadır. Bu raporun işaret ettiği gibi, işçilerin serbest dolaşımı hakkında, yabancılar için 

çalışma izinleri konusundaki yeni mevzuat, bu izinleri alma prosedürünü kolaylaştırmakta, 

ulusal ve uluslararası projelerde çalışan kişiler dâhil olmak üzere bazı çalışanları çalışma izni 

alma zorunluluğundan muaf bırakmaktadır. Avrupa İstihdam Hizmetleri (EURES) ağına katılım 

hazırlıkları için ilave çabalar gerekmektedir. Sosyal güvenlik sistemlerinin eşgüdümü 

konusunda Topluluk mevzuatına göre yetkili kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun idari 

kapasitesinin güçlendirilmesi yönündeki çabalar, özellikle bir AB dairesi kurulmasıyla devam 

ettirilmiştir. Avrupa sağlık sigortası kartı uygulamasına yönelik hazırlıklar başlamamıştır. 

 

2007 İlerleme Raporu’na göre, göç alanında sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. 

“Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı”nda yer verilen göç ve iltica alanlarındaki 

hukuki reformlar belirtilen zaman diliminde gerçekleştirilmelidir. 2001 yılında Suriye ile yapılan 

ikili geri kabul anlaşması onaylanmıştır. Komisyon ile yapılan geri kabul anlaşması 

müzakerelerinde bir ilerleme kaydedilmemiştir. İltica alanında, iltica sürecinin adil bir şekilde 

geçmesini sağlayacak ve uygulamada belli bir standart getirecek yeni bir mevzuata gerek 

vardır. 1951 Cenevre Sözleşmesi’ndeki coğrafi sınırlamanın kaldırılması gerekmektedir. İltica 

konularında uzmanlaşmış personele sahip ve iltica başvurularını bağımsız bir biçimde 

inceleyecek yetkili bir birim oluşturulmalıdır. Yakalanan yasadışı göçmenler arasında mülteci 

adaylarının belirlenmesi ve bu kişilerin BMMYK ile irtibata geçirilmesi konularında da gerekli 

adımlar atılmalıdır. 
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Bu raporda, vize politikası konusunda bazı ilerlemeler kaydedildiği belirtilmiştir. Rapora 

göre, konsolosluk ve sınır yetkilileri tarafından kullanılan yeni vize talimatı ile AB’ye uyum 

sağlanması konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Havaalanı ve sınırda vize uygulamalarına son 

verilmelidir. Bu arada dış sınırlar ve Schengen konusunda, sınırlı ilerleme kaydedildiği 

gözlenmiştir. Entegre sınır yönetimi konusundaki Ulusal Eylem Planının uygulamasına 

başlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğünde bir risk analizi birimi kurulması için çaba 

gösterilmelidir. Ulusal Eylem Planı daha kesin bir yol haritası ile desteklenmelidir. Yeni bir sınır 

güvenlik idaresinin kurulmasına ilişkin olarak somut bir adım atılmamıştır. Sınır personelinin 

eğitilmesi ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi, risk analizi yeteneği ve kontrol cihazlarının 

modernizasyonuna daha fazla dikkat gösterilmelidir. 2007 raporuna göre, insan ticareti ile 

mücadelede ilerlemeler devam etmiştir. İnsan ticareti suçlarına ilişkin olarak, adli uygulamanın 

etkinliğe kavuşturulması için, mevzuatta değişiklik yapılmıştır. İnsan ticareti mağdurları, sivil 

toplum kuruluşları tarafından işletilen iki sığınaktan yararlanmaya devam etmektedirler. İnsan 

ticareti ile mücadele konusunda, Kırgızistan ve Moldova ile işbirliği ve bilgi değişimi protokolleri 

imzalanmıştır.  

 

2008 İlerleme Raporu’nda ön plana çıkan konular şunlardır: çalışma izni prosedürleri, 

iltica üzerine gelişmeler, Afganistan ile imzalanan geri kabul anlaşması, coğrafi 

sınırlandırmanın kalkması, vize politikasındaki gelişmeler ve Schengen’e uyum, transit vize 

uygulamaları ve insan ticaretiyle mücadele. İşgücü piyasasına erişim alanında, ulusal ve 

uluslararası projelerde çalışan kişiler dahil olmak üzere bazı çalışanları çalışma izni alma 

zorunluluğu dışında bırakan ve bu izinleri alma prosedürünü kolaylaştıran, yabancılar için 

çalışma izinleri konusundaki yasa veto edilmiştir ve Meclistedir. Bu konuda genel olarak, sınırlı 

bir ilerleme olmuştur. Uyum başlangıç aşamasındadır. İdari kapasitenin daha da 

güçlendirilmesi gerekmektedir. İş kurma özgürlüğü konusunda Katılım Ortaklığı Belgesi’nde 

belirtildiği şekilde bir uyum stratejisi sunmamıştır.  

 

Bu rapora göre, göç alanında bir miktar gelişme kaydedilmiştir. İltica ve Göç Görev 

Gücü, düzensiz göçle bağlantılı sınır görevlerinden sorumlu birimleri bir araya getiren üst 

düzey bir çalışma grubu kurmuştur. Türkiye, Afganistan’a Geri Kabul Anlaşması imzalamayı 

teklif etmiştir. Pakistan’la ise geri kabul anlaşmasının ilk tur görüşmeleri tamamlanmıştır. 

Bununla birlikte, Türkiye’nin Aralık 2006’dan beri Avrupa Topluluğu ile Geri Kabul Anlaşması 

müzakeresi durmuştur. Düzensiz göçmenlerin tutuklama ve sınır dışı etme kararları için, 

göçmenlerin anlayabileceği bir dilde yazılı gerekçelerin verilmesini sağlayacak prosedürlerin 
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iyileştirilmesi gerekmektedir. Yakalanmış düzensiz göçmenlerin tutukluluk süresindeki maddi 

tutukluluk şartlarının iyileştirilmesine ihtiyaç vardır. Aile bütünlüğünün korunması 

gerekmektedir. Tutuklanmış düzensiz göçmenlerin, ücretsiz adli yardım hizmetine, iltica 

işlemlerine, tercüme servislerine, psikolojik ve tıbbi yardıma, eğitim ve eğlence faaliyetlerine 

erişimlerinin daha da geliştirilmesine ve refakatçisi bulunmayan küçük çocukların tutuklama 

merkezlerinin dışındaki kabul merkezlerinde barınma imkanlarının sağlanmasına ihtiyaç 

vardır. Göç alanında hizmet veren personel için belirli bir eğitim veya eğitim müfredatı söz 

konusu değildir. Göç konusunda uygun bir veri sistemi yoktur. Keyfi sınır dışı vakaları, fazla 

sayıda olmasa da, ciddi endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. 

 

2008 yılında, iltica alanında, Türkiye coğrafi sınırlamayı uygulamaya devam etmektedir. 

Mültecilerin kabulü ve entegrasyonunu yürütebilecek bir birimin oluşturulması için İçişleri 

Bakanlığı gerekli işlemlere başlamıştır. Türkiye’ye yapılan iltica başvurularının sayısının arttığı 

dikkate alındığında, İltica Yasası’nın yeniden gözden geçirilmesi ve yeni bir iltica biriminin 

kurulması önemlidir. Bu iki yapısal reform gerçekleştirilene kadar, özellikle Türkiye’nin 

uluslararası havalimanlarında ve tutuklama merkezlerinde, iltica işlemlerinde, adli yardımda, 

BMMYK personeline erişim sağlanmasında adil, eşit uygulamaların varlığı son derece 

önemlidir. Ayrıca, iltica işlemleri için bekleme süresinin kısaltılmalı ve sosyal dayanışma 

vakıflarına yönlendirmelerde iller arasındaki farklılıklar ortadan kaldırılmalıdır. Mülteci 

statüsünün tespit edilmesi işlemlerine yönelik eğitimlerin devam edilmesine ihtiyaç vardır. 

Eğitim almış personelin iltica ve göç sistemi içinde kalmalarını garanti altına alacak tedbirler 

alınmalıdır. Mültecilerin kendi kendilerine yeterli olmalarını teminen, altı aylık geçici oturma izni 

için alınan harç ücretlerinin indirilmesi söz konusudur. 

 

2008 İlerleme Raporu’na göre, vize politikası konusunda herhangi bir gelişme 

kaydedilmemiştir. Sınırlarda halen, farklı makamların sorumluluğunda olmak üzere, etiket ve 

damga türü vizeler ita edilmektedir. Ayrıca, havaalanı transit vizeleri henüz uygulamaya 

konulmamıştır. Öte yandan, dış sınırlar ve Schengen’e ilişkin mevzuata uyum konusunda 

sınırlı ölçüde ilerleme kaydedilmiştir. Entegre Sınır Yönetimine İlişkin Ulusal Eylem Planı’nın 

uygulanmasına yönelik olarak, çalışmaların sistematikleştirilmesi ve süratlendirilmesi 

gerekmektedir Özellikle dil becerisinin geliştirilmesi hususunda olmak üzere, sınır polisinin 

eğitimi ve profesyonelliğine özel önem verilmesi gerekmektedir. AB mevzuatı ile uyumlu 

olmadıkları için, AB vatandaşlarının ülkeye giriş belgeleri hakkındaki veriler endişe kaynağı 
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teşkil etmektedir. Komşu ülkelerle daha yakın sınır ötesi işbirliği, iyi işleyen bir sınır yönetiminin 

kilit unsurudur. 

 

2008 yılında, insan ticaretiyle mücadele alanında ilerlemeler sürmüştür. İnsan 

Ticaretiyle Mücadele Görev Gücü sistematik olarak düzenlenmiş ve yerel idareleri kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir. İstatistik toplama standardı tesis edilmiştir. Tanık Koruma Kanunu’nun 

yürürlüğe girmesi ile failler aleyhine tanıklık etmeyi kabul eden insan ticareti mağdurlarının 

kimlikleri korunmakta ve onları tanık koruma programına dahil etme yolu açılmaktadır. Ortak 

operasyonlar ve eğitim faaliyetleri yardımıyla kurumlar arası işbirliği daha da geliştirilebilir. 

Türkiye’nin İnsan Ticaretine Karşı Eylem Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni 

imzalaması önem taşımaktadır. Ücretsiz acil yardım hattı ve mağdur merkezleri için sürekli 

finansman sağlanmasına yönelik çözümlerin bulunması gereklidir. 

 

6.4 SONUÇ 
 

Bu bölümde, Türkiye’ye 1980 sonrası gelen göçün tarihçesi, Türk yasal sisteminde göç 

ve sığınma politikalarıyla ilgili olarak AB’ye uyum sağlamak ve göçü denetlemek amacıyla 

yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin olumlu ve olumsuz değerlendirmelerini yapan AB 

ilerleme raporları analitik olarak incelenmiştir.  Türkiye’nin 1980 sonrası göç ve sığınma 

politikalarına yaklaşımı, bir yandan AB-merkezli zorlayıcı bir sürecin ürünü olarak, diğer 

yandan ise Türkiye’nin iç dinamiklerine bağlı olan bir dönemin sonucu olarak önemli 

değişimlere uğramıştır. Her ne kadar AB’ye üyelikle bağlantılı olarak düşünülen bir süreç olsa 

da yabancıların haklarını korumak, yasadışı göçle mücadele etmek, sığınmacılara daha iyi 

şartlar sağlamak, geri kabul anlaşmalarıyla ülkeler arası diyaloğu artırmak adına birçok olumlu 

adım atılmıştır. 2003 yılında değiştirilen yasalar, 2004 yılında sığınmacılar için başvuruyla ilgili 

zaman sınırlamasının kaldırılması ve göçmen hakları ile ilgili bir dizi uluslararası anlaşmanın 

ve sözleşmenin imzalanması bu olumlu gelişmeler arasında yer almaktadır. 

 

Diğer taraftan, her ilerleme raporunda kaydedildiği üzere Türkiye özellikle İran ve 

Irak’tan gelecek göç ve sığınma akımlarından korunmak ve ulusal kimliğini ve güvenliğini 

yeniden tanımlamak zorunda kalmamak adına coğrafi sınırlama kaldırılmasını 2012’ye kadar 

ertelediği için, AB ve birçok uluslararası örgüt tarafından eleştiri almaya devam etmektedir. 

2006 yılına kadar daha olumlu bir düzeyde devam ettirildiği söylenebilecek göç politikalarının 
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2007 sonrasında eleştirilere ve önerilere daha çok yer veren bir biçimde (insan ticareti ve 

kaçakçılığı, yasadışı göç ve sığınmacıların durumları gibi konularda) ilerleme raporlarında 

ifade bulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun yanı sıra 2000’lerin ortasına 

gelindiğinde azalan yasadışı göçmen sayısının 2007 ve 2008’de yeniden artması (paralel 

olarak da sığınma başvurularının artması) sınır denetiminde ve uygulamalarda birtakım 

eksikliklerin devam ettiğini ve buna göre yasal değişikliklerin (coğrafi sınırlamanın kaldırılması 

bunlar arasındaki en önemli kararlardan biridir) en kısa zamanda yapılması gerektiğini 

göstermektedir. Türkiye’nin göç ve sığınma politikalarını AB ile uyumlu hale getirmesinin 

2012’yi bulacağı tahmin edilmektedir; fakat bu süreçte AB ile dayanışma konusunda Türkiye 

yükün birbirine yıkılmasını değil, yük paylaşımını öngörmektedir. Türkiye bu anlamda varış 

noktaları ile göç veren ülkeler arasındaki tampon bölge olmanın yükünü hem göç veren hem 

de göç alan ülkelerle paylaşmanın gerekli olduğunun farkındadır.  

  

Yasaların uygulanmasının tam bir dönüşümü ifade etmediği, daha çok kısıtlı değişim ve 

benimseme düzeyinde kaldığı görülmektedir. Özellikle de Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair 

Kanun’un hem ekonomik göçmenlere hem de sığınmacılara olan kısıtlı yansıması ve İskan 

Kanunu’ndaki değişikliklerin çok etkili olmaması gibi ulusal kısıtlamaların ön plana çıktığı 

konularda tam bir dönüşümün gerçekleşemediğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

  

 Sonuç olarak, uluslararası dinamiklerle uluslararası göçün ve Türkiye’nin konumunun 

komşu ülkelerle ve AB ile sonsuz etkileşime ve durdurulamaz bir değişime yol açtığını; bu 

süreçte AB’ye üyeliğin, Türkiye’nin ulusal kimlik ve güvenlik gibi konuları göz ardı 

edememesinin ve göçmen haklarının geliştirilmesinin en önemli unsurlar olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu çerçevede Türkiye’nin göç ile “mücadelesi”, “kontrolü” veya “denetimi” yerine, 

göçün yönetişimine dayanan politika ve uygulamalara geçişi sağlayacak kararlı ve etkin 

adımların atılması işlevsel olacaktır.  
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BÖLÜM 7 

AVRUPA BIRLIĞI MERKEZLI ULUSLARARASI GÖÇ 

TARTIŞMALARI: GEÇMIŞTEN GELECEĞE57 

7.1 GIRIŞ  
 

 

Küreselleşme süreciyle birlikte içinde bulunduğu dünya ile her geçen gün biraz daha 

bütünleşen, yoğun ekonomik, toplumsal ve siyasal bir dönüşüm sürecinden geçen Türkiye’nin 

yeni göç hareketleri ile yüzleşmesi kaçınılmazdır. Bu dönüşüm süreci Türkiye kadar, aynı 

zamanda Avrupa ve diğer komşu coğrafyaların üzerinde de etkili olacaktır. Bu bölümde 

Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu uluslararası göç hareketleri öncelikle Avrupa Birliği 

kapsamında ele alınacaktır. Türkiye’den Avrupa’ya olan göçün kısa bir tarihçesi verildikten 

                                                           
57 Bu bölüm araştırmacı Prof. Dr. Ahmet İçduygu tarafından yazılmıştır. Yazar Koç 
Üniversitesi Göç Araştırmaları Programı’ndan Derya Özkul’a teşekkür eder. 
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sonra, Türkiye’nin uluslararası göç hareketleri içerisindeki değişen dinamikleri açıklanacak; bu 

yeni düzende Avrupa Birliği üye ülkelerinin karşılaştığı demografik, sosyal ve ekonomik 

değişikliklerden bahsedilecek, Türkiye ve AB arasında bu değişen dengelerden doğan, bir 

tamamlayıcılık unsurunun olup olmadığı tartışılacak; AB yolundaki Türkiye’nin yeni yasal 

düzenlemeleri yıllık AB İlerleme Raporları kapsamında incelenecektir. Son olarak ise, 

Türkiye’ye benzer bir uluslararası göç sürecinden geçmiş olan İspanya ve Polonya ülkeleri 

incelenecek; Türkiye’nin AB’ye üye olması ve olmaması durumlarında karşılaşacağı farklı göç 

sorunsalları değerlendirilecek ve bu değerlendirmeler ışığında somut politika önerileri 

sunulacaktır.  

 

AB-Türkiye ilişkileri tartışılırken, en çok üzerinde durulan noktalardan olan uluslararası 

göç konuları, son birkaç yıl içinde AB-Türkiye ilişkileri kapsamında bir dizi çalışma içerisinde 

incelenmiştir (Fargues, 2005; Behar, 2006; Erzan 2006; Kuzubaş and Yıldız, 2006; Kriger and 

Maitre, 2006; Muenz, 2006). Unutulmamalıdır ki, Türkiye’nin AB üyeliği gerçekleşse de, 

gerçekleşmese de, Türkiye ile ilgili uluslararası göç konuları öncelikle AB merkezli olacaktır. 

Bu, Türkiye’nin yalnızca AB ile AB’ye yönelen göçe kaynaklık eden ülkeler ve bölgeler arasında 

bir tampon alan oluşturduğu için değil, aynı zamanda, AB ülkelerinde yüz binlerce Türkiye 

kökenli göçmen yaşamakta olduğu içindir. AB ile Türkiye arasında yıllardır süregelen 

ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel bağların yoğun bir derinlik kazanmış olduğu içindir. 

Bu nedenle, Türkiye’yi içine almış bir AB’nin Türkiye ile ilgili uluslararası göç sorunsalının 

yönetişimini çok daha kolay sağlayacağı oldukça belirgindir. Aynı şekilde, AB içindeki bir 

Türkiye’nin de kendisi ile ilgili uluslararası göç sorunsalıyla daha kolay uğraşacağı açıktır. 

Ancak tüm bu tartışmaların temelinde, hem AB, hem de Türkiye, ürettikleri ve üretecekleri 

siyasalar ile uluslararası göçün bir sorun değil, toplumsal dönüşüm içinde “yönetişim isteyen 

bir olgu” olduğunu kavramalıdırlar.  

 

Genellikle uluslararası göçü ortaya çıkaran en önemli nedenler göçü alan ülke 

açısından işgücüne ihtiyaç duyulması durumu ile, göçe kaynaklık eden ülke açısından ise 

istihdam edilemeyen işgücünün ekonomiye olan baskısının azaltılması isteğiyle 

açıklanmaktadır. Bu noktadan hareketle, 2025 ve 2050’li yıllara uzanan zaman diliminde, 

uluslararası göç potansiyelinin AB ve Türkiye’yi içine alan bir coğrafyada oldukça fazla olacağı 

açıktır. AB ülkelerinde meydana gelen hızla düşen doğurganlık oranları ve nüfusun 

yaşlanması, bu ülkelerin ekonomik ve toplumsal anlamda kendilerini yeniden üretebilmeleri 

için adeta göçe davetiye çıkaran bir demografik boşluk yaratmaktadır. AB’nin güneyinde ve 
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doğusunda bulunan yakın coğrafyalarda ise bu ülke ekonomilerinin karşılayamadığı, göç etme 

potansiyeline sahip ve adeta söz konusu demografik boşluğu doldurmaya hazır bir işgücü 

kitlesi olduğu ortadadır. Ancak uluslararası göç basit bir “birleşik kaplar modeli” ile 

açıklanamamaktadır: ekonomik anlamda bir “arz ve talep” dengesinin yanı sıra, siyasal ve 

toplumsal tercihler de göçün ortaya çıkışını ve sürekliliğini belirlemektedir. Uluslararası göçün 

yönetişimini zor kılan da işte bu siyasal ve toplumsal tercihlerin yansımalarıdır. 

 

 Aynı şekilde, uluslararası göç dalgalarından bahsedilirken, tartışmaların niceliksel 

olduğu kadar, niteliksel anlamda yapılıyor olması şaşırtıcı değildir. Diğer bir deyişle, “kaç 

göçmenin geldiği” sorusunun yanı sıra, “kimlerin geldiği” sorusu da göç alan ülkelerde sıklıkla 

ve farklı bakış açılarıyla tartışılır olmuştur. Bu anlamda, Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde, 

Türkiye’den AB’ye, özellikle işgücünün serbest dolaşımının sağlanması durumunda yönelecek 

olası göçün hem niceliksel, hem de niteliksel olarak tartışılması beklenmedik bir olgu değildir. 

Burada şaşırtıcı olan bu tartışmanın vardığı boyutlardır. Örneğin, Türkiye’nin AB’ye üyelik 

konusu neredeyse tümüyle Türkiye’den AB’ye yönelecek olası göçün büyüklüğüne bağlı olarak 

ele alınmaktadır. Bu göç dalgasının varacağı büyüklük konusunda ise bilimsel yöntemler 

içermeyen ve dolayısıyla gerçekçi olmayan varsayımlarda bulunulmaktadır. Kısacası 

uluslararası göç konuları giderek AB-Türkiye ilişkilerinde daha fazla siyasallaşan bir alan 

oluşturmaya başlamıştır. Bu nedenle Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu göç hareketlerinin 

AB kapsamı içerisinde tartışılması kaçınılmaz olmuştur. 

 

Göç konusunu bu çerçevede tartışırken bazı temel noktaların da göz önünde 

bulundurulmasında yarar vardır. Öncelikle, Türkiye kaynaklı göç dalgalarının vardığı tek nokta 

Avrupa kıtası değildir. Bir taraftan Kanada, ABD ve Avustralya gibi geleneksel göç ülkeleri, 

diğer taraftan Orta Doğu ülkeleri ve BDT ülkeleri gibi daha yeni göç yolları Türkiye’den giden 

yüz binlerce kişiye iş olanakları sağlamaktadır. Bu nedenle, gelecekteki göç öngörüleri ve 

varsayımları Türkiye’den kaynaklanacak göç hareketleri için başka varış noktalarının da 

olacağını dikkate almalıdır. İkinci olarak ise, Türkiye AB’ye üye olmasa dahi, şu anda AB 

ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin uyum zorlukları ve bu ülkelere aile birleşimi, 

evlilik göçleri, düzensiz göç ve sığınma hareketleri yoluyla Türkiye’den gidecek olası ilave göç 

dalgalarının nasıl seyredeceği tartışmaları devam edecektir. Son nokta ise, yine üyelik 

gerçekleşmese dahi, Türkiye’nin genç nüfusunun AB’nin yaşlanan nüfusuna tamamlayıcı bir 

etkisi olup olmayacağı, bu genç nüfusun AB’de yoğun bir göç dalgası yaratıp yaratmayacağı 
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üzerindedir. Dolayısıyla üyelik gerçekleşmese dahi, Türkiye’nin AB’nin güneydoğu sınırlarını 

göç dalgalarından nasıl koruyacağı konusu önemli bir gündem maddesi olarak kalacaktır. 

 

Tüm bu temel noktaların yanı sıra, Avrupa merkezli bir uluslararası göç rejiminden 

bahsederken, Türkiye’nin konumunu yalnızca “göç veren ülke” olarak ele almanın kapsamlı ve 

ayrıntılı bir analiz yapmada yetersiz kalacağı unutulmamalıdır. Avrupa’da bulunan 2,5 milyon 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yanı sıra, sayıları bir milyona yaklaşan ve bulundukları 

ülkelerin vatandaşlıklarını edinmiş Türkiye kökenli göçmenler, hiç şüphesiz, Türkiye’nin 

öncelikle “göç veren bir ülke” konumunda olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Ancak 

unutulmamalıdır ki, 1980’li yılların başından itibaren Türkiye, aynı zamanda hem “göç alan”, 

hem de başka ülkelerden gelen göçmenler için “göç geçiş ülkesi” konumunda bir ülke olmuştur. 

Türkiye’ye yönelen göç dalgaları, özellikle transit göçmen, sığınmacı, mülteci ve kaçak işçi göç 

hareketleri ile iç içe geçmiştir. Bu çerçevede, Türkiye mevcut durumunda aynı anda üç farklı 

konuma sahiptir: Türkiye hem göç alan, hem göç veren, hem de bir göç geçiş ülkesidir. 

 

Avrupa göç ve sığınma rejimleri içindeki benzer bir süreci, şu anda AB ülkesi olan 

Polonya ve İspanya gibi ülkelerin de yaşadığı düşünülürse, bu yeni göç hareketlerinin 

Türkiye’nin konumunu da bu ülkelere paralel bir yere getirebileceğinden söz edilebilir. Bu 

değişimin Türkiye’den AB’ye yönelen göç baskısının zamanla değişmesi ve azalması anlamına 

geleceği de açıktır. Elbette ki, böyle bir sürecin işlemesi Türkiye’nin hızlı bir ekonomik ve 

toplumsal kalkınma dönemini gerçekleştirebilmesi ile birlikte olacaktır. Bu çerçevede, eğer bir 

taraftan Türkiye, AB ile üyelik müzakerelerini hızla tamamlamaya çalışır, bütünleşir ve eğer 

önümüzdeki yirmi yıl içinde “demografik bir fırsat penceresi”ni58  artan işgücü arzı, kaliteli 

eğitim, yükselen istihdam ve sürekliliği olan bir ekonomik büyüme ile tamamlarsa; diğer 

taraftan ise, eğer AB, Türkiye ile üyelik müzakerelerini hızla tamamlamaya çalışır, bütünleşir 

ve eğer önümüzdeki yirmi yıl içinde “demografik çöküşü”nü kapsamlı, ekonomik rasyonalitesi 

ve çeşitliliği olan, yabancı korkusundan arınmış göç politikaları ile geliştirirse, Türkiye’den 

AB’ye yönelecek göç hareketlerinin her iki tarafa da - göçmenlerin kendileri dahil - olumlu 

sonuçlar getireceğinden şüphe yoktur. 

 

7.2 ARKA PLAN: TÜRKIYE VE ULUSLARARASI GÖÇ 
 

                                                           
58 Bu konudaki ayrıntılı bir çalışma için Bknz. TUSİAD (1999). 
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Son yıllardaki küresel ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde, Türkiye nüfusunun belirli 

özelliklerinin (örneğin, laik bir Cumhuriyet içinde Müslüman nüfus olması, nüfusun büyüklüğü, 

kırsal ve tarımsal kesimdeki nüfusun oransal fazlalığı gibi), coğrafi konumunun, tarihinin ve 

kültürünün ülkenin uluslararası ilişkileri için önemli sonuçlar doğurduğu sıklıkla dile 

getirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, aynı zamanda, çoğu zaman istikrarsız olan birçok ülke 

arasında bir “göç geçiş ülkesi” durumundadır. Karadeniz’den Akdeniz’e, Güney Kafkasya’dan 

Orta Doğu’ya kadar çeşitli bölgelerle sınırdaştır. Dolayısıyla, konumu itibariyle Türkiye ile 

istikrarlı ilişkilere sahip olmak ve bölgedeki barışın korunmasına yönelik projelerde Türkiye ile 

ortak hareket etmek, AB’nin uluslararası politika ve güvenlik çıkarlarına da hizmet etmektedir. 

Bu çerçeveden bakıldığında, uluslararası göç olgusunun kendi içinde AB-Türkiye 

bütünleşmesine sağlayacağı girdinin önemli olacağı açıktır.  

 

Tarihsel olarak, uluslararası göç konusu, Türkiye’nin AB serüvenin resmi olarak 

başladığı 1963 tarihli Ankara Anlaşması’ndan bugüne değin, bu serüvenle derin şekilde 

içselleşen konuların başında gelmektedir (Çiçekli, 1998: 66). Öyle ki, bu anlaşmanın 12. 

maddesinde taraflar “arasında serbest işçi akımının kademeli olarak gerçekleştirilmesinin” 

ekonomik yararları açıkça dile getirilmiş, ardından 1973 tarihli Katma Protokol’ün 36. 

maddesinde ise “Türkiye ile Topluluk üyesi Devletler arasında işçilerin serbest dolaşımının, 

Ortaklık Anlaşması’nın 12. maddesinde yer alan ilkelere uygun şekilde, Anlaşma'nın yürürlüğe 

girişinden sonraki 12. yılın sonu ile 22. yılın sonu arasında kademeli olarak 

gerçekleştirileceğine” işaret edilmiştir. Ancak, bu çerçeve temelinde öngörülen 1976 ve 1986 

yılları arasında işçilerin serbest dolaşımı ile ilgili kararın çıkmasına yönelik somut koşulların 

oluşmadığı gerçeği, Türkiye’nin 1987 tarihli üyelik başvurusuna, Avrupa Komisyonu’ndan gelen 

1989 tarihli olumsuz yanıt ile sonuçlanmıştır. Bu noktada şunu vurgulamak önemlidir: Ankara 

Anlaşması’nın imzalandığı dönem, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın yeniden imarının ve 

ekonomik gelişmesinin sürdüğü dolayısıyla Avrupa’da işgücü piyasasında yabancı işçilere 

yoğun bir talebin olduğu yıllardır; sonuç olarak ikili anlaşmalar temelinde Türkiye’den de yüz 

binlerce kişi başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine işçi olarak gitmeye başlamıştır. 

Kısacası, 1960’lı ve 1970’li yılların ilk yarısı Avrupa ekonomilerinin işgücüne ihtiyaç duyduğu 

yıllardır ve Türkiye’den giden misafir göçmen işçiler, Avrupa’ya ekonomik anlamda talep edilen 

işgücü imkanını sunmuştur. 
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1970’li yılların ilk yarısında ortaya çıkan petrol kriziyle birlikte, Avrupa, işgücü pazarının 

yabancı göçmen işçilere karşı daha kısıtlayıcı ve seçici bir tutum sergilemeye başladığı bir 

döneme tanık olunmuştur.  Bu dönemde Avrupa ülkeleri yeni göçmen işçi alımını hızla 

azaltmışlar; daha çok, aile birleşimi, sığınma ve mülteci hareketleri ile gelen göçmenlere 

kapılarını açmışlardır. Diğer bir bakış açısıyla, Avrupa’da bu yıllarda göçün işgücü piyasasına 

katkısının ekonomik ve siyasal olarak göreceli daha az değerli olduğu bir döneme girilmiştir. 

Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği’ndeki komünist rejimlerin çöküşü sürecinde yoğun göç ve 

sığınma dalgaları ile karşı karşıya kalındığında ise, daha önceleri “kale duvarları ile sarılan 

Avrupa” (Fortress Europe) sloganı ile resmedilmeye başlanan Avrupa’nın göç ve sığınma rejimi 

daha da tutucu siyasal bir atmosfer içine girmiştir. Bu dönem içinde, Türkiye’den Avrupa’ya 

1960’larda misafir işçi göçü olarak başlayan göç hareketinin, aile birleşimi ve evlilik göçleri ile 

daha kalıcı hal aldığına tanık olunmuştur (İçDuygu, 2006a; Kaya and Kentel, 2005) Aynı 

zamanda, özellikle 1980 askeri rejimi ve onu izleyerek belirginlik kazanan ‘Kürt sorunu’ 

bağlamında artan sığınma ve mülteci hareketlerinin, Türkiye’den Avrupa’ya yönelen göçün yeni 

biçimi olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, bu süreç artan kaçak (yasadışı) göç dalgaları ile 

Türkiye’den Avrupa’ya göçün belli bir düzeyde artarak sürmesine neden olmuştur. Öte yandan, 

bu dönem içinde özellikle Orta Doğu ülkelerinden ve birçok Afrika ve Asya ülkesinden gelen 

kişilerin Türkiye’yi bir “geçiş ülkesi” olarak kullanıp Avrupa’ya varmaları Türkiye’nin birçok 

Avrupa ülkesinde “istenmeyen göçe katkıda bulunan bir ülke olma” imajının pekişmesine neden 

olmuştur (İçDuygu, 2003). Ayrıca, birçok Avrupa ülkesinde artık artan sayıları ile dikkat çeken 

Türkiye kökenli göçmenlerin uyum sorunlarının bu yıllarda daha belirgin hale gelmesi de 

Türkiye’nin göç bağlamında olumsuz bir imaja sahip olmasına neden olmuştur.     

 

Avrupa’ya yönelen Türkiye-merkezli göç rejimi içinde bu gelişmeler gerçekleşirken 

1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında Avrupa içinde birbiriyle ilintili ancak aynı zamanda 

birbiriyle çatışan iki görüşün ortaya çıkmasına tanık olunmuştur: bunlardan ilki, özellikle AB 

bütünleşmesi perspektifinde oluşturulan politikalar doğrultusunda kısıtlayıcı, sınırlayıcı ve seçici 

ölçütlerle göçmenlerin ve sığınmacıların Avrupa’ya gelişinin belirli düzeylerde tutulmaya 

çalışılması; ikincisi ise, özellikle Avrupa’nın yeni demografik yapısı içinde göçe ve göçmene olan 

ve ileriki yıllarda ciddi olarak artacağı öngörülen ekonomik ve toplumsal gereksinimin birçok 

düzeyde açık olarak dillendirilir hale gelmesidir. Aslında, bu iki görüş eksenli tartışmaların 

temelinde kaçak göçün ve sığınma hareketlerinin tüm Avrupa içindeki yoğunluğunun artması 

yatmaktadır. Daha çok Avrupa’nın güney ülkelerinde yoğun şekilde görülen, ancak, AB–25 

ülkelerinin hemen hemen hepsini etkileyen kaçak göç olgusunun bu ülkelerde siyasal ve 

toplumsal açılardan bir sorun olarak algılandığı görülse de, bu ülke ekonomileri tarafından 
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milyonlarca kaçak göçmenin çalıştırılıyor olması da en azından ekonomik düzeyde Avrupa’nın 

uluslararası göçe gereksinim duyduğunu açıkça göstermektedir. Öte yandan, kaçak göç 

dalgalarının yaygınlığı bu ekonomilerde niteliksiz işgücüne duyulan ihtiyacın bugün için 

sürdüğünü gösterse de, AB ülkeleri içinde özellikle nitelikli işgücüne olan gereksinimin gelecek 

yıllarda artacağı görüşü de bu göç tartışmalarına bir şekilde eklenmektedir.   

 

 Tüm bunların yanı sıra, yukarıda belirtildiği gibi, Türkiye daha çok çeşitli Batı Avrupa 

ülkelerine gerçekleşen işçi göçü akımları nedeniyle ‘göç veren’ ülke olarak tanımlansa da, son 

yıllarda ülkeye büyük yoğunlukta yönelen göç hareketleri Türkiye’yi aynı zamanda ‘göç alan’ bir 

ülke konumuna taşımıştır (İçduygu, 2003; İçduygu, 2006b). Özellikle son yıllarda Türkiye, çok 

çeşitli ülkelerden farklı etnik ve dinsel kökenlere sahip ve farklı amaçlarla gelen göçmen 

gruplarının akımlarına sahne olmuştur. Türkiye’ye ‘yabancı’ olarak nitelendirilebilecek kişilerin 

kitle halinde gelişi ile bu göç akımları, Türkiye’nin uluslararası göç rejimindeki konumunu 

değiştirmiştir. Şöyle ki, 1970’li yılların sonundan itibaren özellikle Türkiye’nin sınır komşusu 

olduğu ülkelerden veya diğer yakın ülkelerden Türkiye’ye gerçekleşen uluslararası göç 

hareketleri, sığınmacı, mülteci, transit göçmen ve kaçak işçi gibi çok çeşitli göç hareketlerini 

kapsamaktadır (İçduygu, 2003; Kirişçi, 2002). Öte yandan, özellikle küreselleşmenin ve liberal 

ekonomik gelişmelerin ürünü olarak mesleklerinde uzman yabancı ülke vatandaşlarının 

Türkiye’de iş bulması ya da emeklilik göçü çerçevesinde Türkiye’ye gelen yabancıların oturma 

ve çalışma izni edinmesi durumlarında da büyük bir artış görülmektedir. Bu uzman ve emekli 

yabancıların çoğunun AB ülkelerinden geldiği unutulmamalıdır. 

 

 Türkiye’ye yönelen bu göç hareketleri öncelikle Türkiye’nin coğrafi konumuyla ilintilidir. 

Komşu ülkelerde ortaya çıkan ekonomik, siyasi ve güvenlikle ilgili sorunlar buralarda yaşayan 

insanları Türkiye’ye göçe yönlendiren başlıca unsurlar arasındadır. Türkiye’nin Asya, Avrupa ve 

Afrika kıtaları arasında bir köprü vazifesi görmesi ve önemli deniz yollarına sahip olması 

dolayısıyla çok sayıda göçmen Batı’nın gelişmiş ülkelerine göç etmek için Türkiye’yi bir geçiş 

alanı olarak kullanmaktadır. Bu farklı göç türlerine bakarak, Türkiye’ye yönelen göç olgusunu 

düzenli (kayıtlı) ve düzensiz (kayıtdışı) göç olarak incelemek doğru olacaktır. Düzenli göç, 

Türkiye’ye çalışmak, eğitim görmek amacıyla gelen kişilerden ve bu kişilerin oturma veya 

çalışma izni bulunan diğer aile üyelerinden oluşmaktadır. Düzensiz göç kategorisi ise mekik 

göçmenler – aynı kişinin defalarca gelip gitmesi – ve transit göçmenler ile sığınmacı ve mülteci 

hareketlerinden oluşmaktadır.  
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 Düzenli Göç kapsamında gelen kişilerin Türkiye’de kalışı ilgili yasal düzenlemeler, İçişleri 

ve Çalışma Bakanlığı makamlarınca düzenlenmektedir. 2000’li yılların başındaki resmi verileri 

göz önüne aldığımızda, yıllık çerçevede yaklaşık 150–160 000 yabancı ülke vatandaşının 

Türkiye’de oturma izniyle bulundukları bilinmektedir. Örneğin, 2001 yılında Türkiye’de oturma 

izniyle bulunan yabancıların sayısı 160 000’dir: bunların yaklaşık 23 000’i çalışma izniyle, 24 

000’i ise öğrenci statüsüyle Türkiye’de bulunmakta, geri kalanlar ise - ki bunların bir kısmı bu 

çalışan ya da öğrenci olarak bulunanların aile üyeleridir - Türkiye’de oturma izniyle bulunan, 

ancak halen çalışmayan ya da öğrenci olmayan kişileri kapsamaktadır. 2005 yılı verileri ise, 

Türkiye’de oturma izniyle bulunan yabancı ülke vatandaşlarının sayısının 132 000 olduğunu 

göstermektedir; bunların 22 000’i çalışma izniyle bulunurken 25 000’i ise Türkiye'de bulunan 

öğrencilerdir. Son dönemde Türkiye’ye artan bir hızla yönelen ‘uluslararası emekli göçü’ de 

düzenli göç dalgalarını oluşturan bir diğer göç türüdür. Söz konusu bu göç dalgası içinde, başta 

Alanya olmak üzere Antalya’nın pek çok ilçe ve kasabası; Bodrum, Marmaris ve Didim gibi 

turizm merkezleri ve çevreleri önemli sayıda emekli Avrupalı göçmene ev sahipliği yapmaktadır. 

Bu konuda şu ana kadar yapılan çalışmalar ve oturma izni istatistikleri sadece Alanya’da büyük 

çoğunluğunu Almanların oluşturduğu 5000–7000 Avrupalı göçmenin yerleşik olduğunu 

göstermektedir. Tüm Türkiye’de yerleşik emekli Avrupalıların sayısının ise 20 000’ e 

yaklaşmakta olduğu tahmin edilebilir (Unutulmaz, 2002). Tüm bu gelişmeler özellikle son on yıl 

içinde sayıları hızla artan şekilde binlerce AB vatandaşının Türkiye gelişi, yerleşmesi ve 

çalışması, buna bağlı olarak AB ile Türkiye arasında uluslararası göç bağlamında iki yönlü bir 

ilişkiye girildiğini göstermektedir (Kaiser, 2003; Kaiser and İçduygu, 2005). 

 

 Diğer taraftan düzensiz göç bağlamında, Türkiye, bir yandan göç alan, bir yandan 

ise gelen göçmenlere geçiş alanı yaratan bir ülke konumuna gelmiştir. Bu çerçevede, 

yalnızca Afganistan, Iran ve Irak’tan değil, Pakistan ve Bangladeş gibi Asya’nın, 

Afrika’nın ve Orta Doğu’nun çeşitli ülkelerinden de binlerce göçmenin, Türkiye’yi bir 

köprü olarak kullanıp Batı’ya gitmeye çalıştığı bilinmektedir. Bu göç hareketleri niceliksel 

olarak çok büyük ölçekli olmasa da, niteliksel farklılığı itibariyle ayırt edici özelliğe sahip 

olan sığınma ve mülteci hareketleriyle de iç içe geçmiştir. Öte yandan, 2000’li yılların 

başında sayıları artan düzensiz göçmenlerin sayısı bugün düşmeye başlamıştır. Gerek 

transit göçmenlerin, gerekse mekik göçü çerçevesinde Türkiye’de emeğini satıp çalışan 

yabancıların sayılarında son yıllarda görülen değişimi bir kaç nedenle açıklamak 

mümkündür. İlk olarak, özellikle AB’ye uyum süreci temelinde düzensiz göçün düzenli 

bir hale getirilme çabaları içerisinde, Türkiye’de ilgili resmi birimlerin somut adımlar 
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atması, insan kaçakçılığı ve ticareti konusunda cezaların arttırılması ve sınırların 

korunması konusunun daha ciddi olarak ele alınmasıyla açıklanabilir. Öte yandan, daha 

önceleri varış ülkesi olarak Türkiye’ye gelmeyi tercih eden Doğu Avrupalı göçmenler, 

AB içerisinde serbest dolaşım hakkı kazandıktan sonra, Batı Avrupa ülkelerine göç 

etmeye yönelmiştir. Son olarak da, Türkiye’deki ekonomik kriz dönemleri ve yoğun 

işsizlik durumu Türkiye’deki işgücü pazarını yabancı işçiler için daha az çekici kılmıştır.  

 

 Türkiye, aynı zamanda coğrafi konumu nedeniyle bir geçit bölgesi oluşturması 

nedeniyle, 1980’lerden bu yana çok sayıda sığınmacı için önemli bir durak noktası 

haline gelmiştir. Bu sığınmacıların büyük bir çoğunluğunu Asya ya da Afrika kökenli 

göçmenler oluşturmaktadır. Aslında bu fiili durum, Türkiye’nin BM’nin 1951 tarihli 

Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu coğrafi sınırlama koşuluyla bir aykırılık 

göstermektedir. 1951 Sözleşmesi’ne konulan bu sınırlamaya göre, Türkiye yalnızca 

Avrupa ülkelerinden sığınma talebinde bulunan kişilerin taleplerini değerlendirecek; 

ancak Avrupa dışından gelen sığınmacılar konusunda herhangi bir yükümlülük altına 

girmeyecektir. Ancak coğrafi sınırlama olmaması durumunda, Türkiye’nin siyasi 

karmaşaların yoğun olduğu bölge ülkeleriyle Avrupa arasında bir ‘tampon bölge’ haline 

geleceği ve yoğun bir sığınma hareketiyle karşı karşıya kalacağı endişesiyle, 

Türkiye’deki yetkili kurumlar bu sınırlamanın kaldırılmasına karşı çıkmaktadır. Bu tür bir 

değişikliğin sadece AB üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda düşünülebileceği dile 

getirilmektedir.  

 

7.3 TÜRKIYE VE AVRUPA BIRLIĞI ÜLKELERI ARASINDAKI TAMAMLAYICILIK 
 

 

AB üyesi ülkelerde gözlemlenen nüfusun yaşlanması ve doğurganlığın düşüşü gibi 

nedenler dolayısıyla bu ülkelerin toplumsal ve ekonomik açılardan genç nüfusa ciddi şekilde 

gereksinim duyacağı savından yola çıkarak, AB üyesi olacak bir Türkiye’nin Birliğe önemli bir 

katkısının olacağı fikri ve Türkiye demografisinin AB demografisini tamamlayıcı olduğu ileri 

sürülebilir. Bu durum Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili olarak olumlu bir bakış açısı da sunmaktadır 

(Behar, 2006; Fargues, 2005). Ancak bu demografik tamamlayıcılığın hangi ölçüde 

gerçekleşeceği, hangi ölçüde gerçekleşmeyeceği de bir tartışma konusudur. 
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Uluslararası göçün ortaya çıkması ve sürekliliği bağlamında en önemli neden olarak 

genellikle ülkeler ya da bölgeler arası gelişmişlik farkı üzerinde durulur. Bugün, Türkiye’nin 

sahip olduğu sosyo-ekonomik ve demografik göstergelerin AB ülkelerinin göstergeleriyle 

belirgin farklılıklar gösterdiği açıktır. Hiç şüphesiz, ülkeler arasındaki bu farklılıkların zaman 

içinde hangi doğrultuda ve hangi hızla değişeceği ileride öngörülen olası göç dalgalarının 

yoğunluğunu açıklayacak en önemli göstergeler arasındadır. Ancak, özellikle farklı sosyo-

ekonomik göstergelerin son 20 yıl içinde alacağı değişim oranlarına bakıldığında, Türkiye’nin 

modernleşme adımlarındaki hızı, burada karşılaştırıldığı diğer ülkelerle arasında görülen farkın 

büyük bir hızla kapanmaya başladığını göstermektedir. Kişi başına düşen milli gelirin 

1980’lerdeki 1200 Amerikan Doları düzeyinden, 2000’lerde 6000 Amerikan Doları düzeyine 

çıkması ya da doğumdaki yaşam beklentisinin aynı dönemde 10 yıl artması ve 2000’lerde 70 

yıl düzeyine çıkması bu gelişmeye verilecek örneklerdendir. Ekonomik büyümenin son yıllarda 

yüzde altılar ve yüzde dokuzlar arasında seyretmesi bu doğrultudaki başka bir örnektir. 

Türkiye’de son yıllarda kaydedilen bu dönüşüm ve gelişmenin yönü uzun dönemde 

Türkiye’deki göç etme baskısının azalması anlamına gelecektir.  

 

Ekonomik gelişmişlik farkının ötesinde, hatta ondan daha önemli olarak, AB ve Türkiye 

arasındaki demografik farklılık, Türkiye’nin AB üyeliği tartışmalarında uluslararası göç 

konularının yoğun şekilde gündeme gelmesinin ana nedeni olmuştur. Bu demografik farklılık, 

önümüzdeki yıllarda özellikle Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda, 

Türkiye’den AB’ye yönelebilecek göçün büyüklüğü konusundaki tartışmalara kaynaklık eden 

en önemli unsur olarak görülmektedir. AB açısından bakıldığında doğurganlığın düşüklüğü ve 

nüfusun yaşlanması, Türkiye açısından düşünüldüğünde ise nüfus artış hızının görece yüksek 

kalışı ve genç nüfus oranın büyüklüğü Türkiye’den AB’ye yönelecek olası göçün temel nedeni 

olarak vurgulanmaktadır.  

 

Bu noktada, önümüzdeki yıllarda AB ve Türkiye’de yaşanacak demografik süreçlerin 

ayrıntılarına bakmak önemlidir. Orta ölçekli doğal nüfus değişiklikleri ve göç varsayımları içinde 

AB–25 ülkelerinin toplam nüfusu, 2005 yılındaki 472 milyon düzeyinden, 2025 yılında 478 

milyona yükselecek, ardından azalma sürecine girecektir: 2050 yılında AB–25 ülkelerinin 

nüfusu 462 milyon düzeyine düşecektir. Aynı süre içerisinde eğer göç almazlar ise, Batı ve 

Orta Avrupa ülkelerinin toplam nüfusu 2010 yılında en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 

azalmaya başlayacak ve 2025 yılında 460 milyona, 2050 yılında ise 415 milyona inecektir. 

Avrupa’da düşük doğurganlık oranları ve artan yaşam süreleri nüfusun yaş yapısını büyük 
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ölçüde değiştirmektedir. Genç nüfusun oranı azalırken, yaşlı nüfusun oranı ve işgücüne 

katılanların ortalama yaşı yükselmektedir.  

 

Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde çalışma yaşında olan 15–64 yaş arası nüfus, 2005 

yılında 317 milyon iken, 2015 yılına ulaşıldığında bu sayının 302 milyona, 2025 yılında ise 261 

milyona kadar düşmesi beklenmektedir. Birçok AB ülkesinde işgücü pazarına katılan gençlerin 

sayısı ise giderek azalmaktadır. Bu durum, önümüzdeki 45 yıl içerisinde tüm AB–25 ülkeleri 

için de geçerli olacaktır. Bu yaş grubunun tersine, ortalama yaşam süresinin artması 

sonucunda, 65+ yaş grubu 2005 yılındaki 79 milyon düzeyinden 2025 yılında 107 milyona, 

2050 yılında ise 133 milyona ulaşacaktır. Nüfusun yaş yapısını yansıtan bir ölçü olarak medyan 

yaşında gözlemlenen değişikliklere bakıldığında gözlemlenen şudur: doğum oranlarının çok 

yüksek olduğu 1960’lı yıllarda medyan yaşı şu anda AB üyesi olan 25 ülkede 32 iken, bugün 

bu yaş bu ülkelerde 38,5’tir. Bu sayının 2050 yılına varıldığında 48’e kadar yükselmesi 

beklenmektedir. Bu da, o tarihte neredeyse tüm Avrupa nüfusunun yarısının 50 yaş üstü 

kişilerden oluşması anlamına gelmektedir. 

 

Demografik alanda yaşanan süreçler, işgücü pazarındaki eğilimlerle ve işgücüne 

katılım oranlarıyla birlikte gelecekte işgücünün hangi büyüklüğe ulaşacağını belirlemektedir. 

Bugün AB–25 ülkelerindeki işgücü pazarında 227 milyon kişi bulunmaktadır. Bu sayının 21 

milyonu (yüzde 9) yabancı ülke doğumlu kişilerden oluşmaktadır. Bugünkü işgücüne katılım 

oranları temelinde yaşlanan nüfusun işgücünün büyüklüğünü hızla azaltacağı açıktır. Buna 

göre Batı ve Orta Avrupa ülkelerindeki işgücü oranının, 2025 yılı itibariyle yüzde yedi düşerek 

211 milyon olacağı, 2050 yılına varıldığında ise yüzde 19 düşerek 183 milyon olacağı 

öngörülmektedir. Bu ülkelerin hiç göç almaması durumunda, bu düşüşün hızı daha fazla 

olacaktır: işgücü 2025 yılında 201 milyon, 2050 yılında 160 milyon düzeylerine inecektir. Bu 

da eğer orta ölçekte bir göç olmaz ise bugünden 2050 yılına Avrupa’daki işgücünün 67 milyon 

azalacağı anlamına gelmektedir. Nüfusun yaşlanması ile birlikte, bu sürecin Avrupa’nın 

toplumsal, ekonomik ve siyasal düzenine getireceği sonucun olumsuz olacağı çok açıktır. 

 

AB’nin bu sorunlar ile başa çıkabilmesi için üç temel seçenek önerilebilir: (a) işgücüne 

katılım oranının arttırılması, (b) emeklilik yaşının yükseltilmesi ve (c) aktif ekonomik göç 

politikası izlenmesi. Orta ölçekli göç olması koşulunda, 2050 yılına varıldığında AB–25 

ülkelerinin işgücüne katılım oranının, bugün AB ülkeleri arasında en yüksek işgücüne katılım 
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oranına sahip üç ülke (Danimarka, İzlanda ve İsveç) ile aynı seviyede olması koşulunda, Batı 

ve Orta Avrupa ülkelerindeki işgücü oranı 2005 yılındaki 227 milyon düzeyinden, 2025 yılında 

233 milyona ulaşacak, onu izleyen yıllarda düşüşe geçerek 2050 yılında 222 milyon olacaktır. 

Göç olmadığı takdirde ise, yine aynı şekilde işgücüne katılım oranının artırılması varsayımı ile, 

işgücü oranı 2025 yılında 222 milyondan, 2050 yılında 195 milyona düşecektir. Ancak, 2050 

yılına varıldığında tüm AB üye ülkeleri kadınlarının işgücüne katılım oranı (15–64 yaş grubu 

içerisinde) erkeklerin işgücüne katılım oranına eşdeğer duruma gelirse, Avrupa’nın işgücü 

rakamları, 2025 yılında 224 milyonda kalacak ve 2050 yılına kadar olan dönemde 205 milyona 

düşecektir. AB üyesi ülkelerdeki emeklilik yaşının 2025 yılına kadar olan dönemde 5 yıl, 2050 

yılına kadar olan dönemde ise 10 yaş yükseltilmesi durumunda Avrupa işgücü oranı da 

artacaktır. Ancak, AB ülkelerinin göç almadığı koşullarda bu senaryoda da görüldüğü gibi 2050 

yılına varıldığında işgücü miktarının düşüşüne engel olunamayacaktır: 2025 yılında 218 milyon 

olan bu sayı, 2050 yılında 190 milyona düşecektir. AB ülkelerinin hiç göç almaması 

durumunda, ancak yukarıdaki birinci ve ikinci seçenekler içinde, kısacası işgücüne katılım 

oranlarının yükseltilmesi ve emeklilik yaşının artırılması koşullarında, yaşlanan nüfusun işgücü 

üzerinde olumsuz bir etkisinin görülmeyeceği anlaşılmaktadır. Bu iki seçeneğin birlikte 

uygulanması sonucunda, işgücüne katılım oranlarının yükseltilmesi İskandinav ülkelerinin 

bugünkü düzeylerinin uygulanması ile gerçekleşirse, 2050 yılı itibariyle Batı ve Orta Avrupa 

ülkelerinde işgücü düzeyi 228 milyon olacaktır (2005 yılında bu rakam 227 milyon, 2025’te ise 

241 milyondur). Bu iki seçeneğin birlikteliğinde, eğer işgücüne katılım oranlarının yükseltilmesi 

daha düşük düzeylerde kalırsa, işgücündeki olumsuz değişimin daha yüksek seviyelerde 

olacağı hesaplanmaktadır. 

 

Avrupa’da demografik boşluğun giderilmesi için ne büyüklükte bir göçe ihtiyaç 

duyulacağı sorusu, hiç kuşkusuz, çok önemlidir. İşgücüne katılım oranlarına bakıldığında ve 

göçün yaşanmadığı düşünüldüğünde Batı ve Orta Avrupa’daki işgücü oranı 2005–2025 yılları 

arasındaki dönemde 26 milyon, 2005–2050 yılları arasındaki dönemde ise 66 milyon civarında 

azalacaktır. İşgücü göçünün bu boşluğu doldurma işlevi olduğu açıktır. Bu durumda 2005–

2025 yılları arasında AB–25 ülkelerinin işgücü havuzuna yıllık 1,3 milyon göçmen katmaları 

gerekmektedir. 2025–2050 yılları arasında bu sayı yıllık 1,6 milyon olacaktır. Avrupa’ya 

yönelecek göçmenlerin yüzde 70’inin işgücüne katılacağı düşünülürse göçten elde edilecek 

yıllık net katkı 2025 yılına kadar 1,9–2,0 milyon arasında, 2050 yılına kadar olan dönemde ise 

2,3 milyon olacaktır. Bu varsayımlara göre, 2005–2050 yılları arasında 15–64 yaş grubu 

içerisinde olan 95 milyon kişinin göç etmesine ihtiyaç duyulacaktır. Bu sayı Avrupa’nın son 

yıllarda almış olduğu yıllık göçmen sayısından çok daha fazla sayıdaki göçmenin önümüzdeki 
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yıllarda kıtaya göçünü öngörmektedir. Ancak diğer taraftan bu öngörünün gerçekçi bir yanı 

olmadığı açıktır. 

 

Aynı çerçeveden Türkiye’ye baktığımızda ise, 2000’li yılların başında, geleneksel bir 

toplum yapısından modern bir toplum yapısına geçiş anlamında, demografik dönüşümünü 

tamamlamış bir ülke görmekteyiz. Bu dönüşüme demografik geçiş adı da verilmektedir. Bu, bir 

açıdan çok yüksek doğum ve ölüm oranlarından düşük düzeydeki doğum ve ölüm oranlarına 

geçiş, bir açıdan da doğum ve ölüm oranları arasındaki farkın kapanması anlamına 

gelmektedir. Diğer bir açıdan ise, nüfus artış hızındaki ciddi azalmayı ifade etmektedir. 72,5 

milyon nüfusa sahip Türkiye’de nüfusun yıllık artış hızı yüzde 1,5 altında seyretmeye 

başlamıştır. Doğumdaki yaşama beklentisi 70’li yıllara yaklaşmış, toplam doğurganlık hızı 2,2 

çocuk sayısının altına inme eğilimleri göstermiş ve çocuk ölüm hızı binde 30’un altına inmiştir. 

Önümüzdeki yıllarda Türkiye nüfusunun bu düzeydeki bir büyüme hızıyla belirli oranda 

artacağı öngörülmektedir: 2005 yılındaki 73 milyon düzeyinden ilk 20 yıl içerisinde 90 milyona, 

2050 yılına varıldığında ise 100 milyon düzeyine ulaşacağı kestirilmektedir. Ancak, 2050’lerde 

Türkiye nüfusunun bu düzeylerde, hatta 100 milyona ulaşmadan da, durgun hale gelebileceği 

ve ardından bir azalma dönemine gireceği de hesaplanmaktadır. 

 

Bu kestirimlerdeki temel varsayım, Türkiye’de bir kadının sahip olması beklenen 

ortalama çocuk sayısının, 2010 yılında nüfusun temel yenilenme oranı olan 2,1’e ulaşması ve 

ondan sonraki yıllarda da bu oranın sabit kalmasıdır. Bu varsayımdan hareketle yapılan 

öngörüler içinde, Türkiye nüfusu içinde 0–15 yaş grubunun 2005 yılı için hesaplanan oranı 

yüzde 28’e, 2025 yılında yüzde 22’ye sonra da 2050 yılında yüzde 19’a ineceği görülmektedir. 

15–64 yaşları arasındaki işgücü yaş grubunda ise 2005’te yüzde 67 olan oran, 2025 yılında 

yüzde 68’e yükselecek, 2050 yılında da yüzde 62’ye düşecektir. Diğer bir taraftan, nüfusun 

hızlı bir yaşlanma sürecine gireceği görülmektedir: 2005’te yüzde 6 olan 65 üzeri yaş grubu, 

2025 yılında yüzde 10 düzeyine, onu izleyen 25 yılın içinde ise çok hızlı bir artışla yüzde 19 

düzeylerine ulaşacaktır. 

 

15–64 yaş grubunun Türkiye nüfusunun bütünü içindeki konumuna mutlak sayıları 

açısından bakarsak, bu yaş grubunun 2035 yılına kadar büyüyeceğini söylemek mümkündür. 

Bu yaş grubunda bulunanların Türkiye’deki doğurganlık oranının yüksek olduğu dönemlerde 

doğan kuşaklar olduğu düşünülürse, bu yaş grubunda önümüzdeki yıllarda sürecek olan 
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sayısal büyüklüğün nedeni anlaşılmış olur. Türkiye nüfusu bugünden 2030’lara yüzde 30 

büyürken, 15–64 yaş grubunun bu hızdan daha fazla büyüyeceği öngörülmektedir: bu süre 

içinde yüzde 40 düzeyindeki bir büyüme hızı ile 15–64 yaş grubunun büyüklüğü 42 milyondan 

60 milyona çıkacaktır. Şüphesiz bu büyüme işgücünün ve işgücü arzının yükselmesi anlamına 

gelmektedir. Elbette bu demografik gelişmeye paralel olarak, eğer işgücünün üretkenlik, 

hareketlilik ve esneklik kazanması da eş zamanlı olarak gelişirse, “demografik fırsat penceresi” 

ile karşılaşılabilir. Ancak, bu fırsat penceresi ortamının toplam nüfus içinde özellikle 65 

üzerindeki yaş grubunun oransal olarak artması ve 15–64 yaş grubunun oranının azalmasıyla 

birlikte 2025 yılından sonra kaybolmaya başlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Daha önce değinildiği gibi, içine girilen bu demografik dönüşüm süreci içinde, nüfusun 

belirgin bir şekilde bir yaşlanma dönemine girmesi de kaçınılmazdır. Bugünden 2050 yılına 

kadar Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 40 artacağı öngörülürken, 65 yaş üzerindeki grubun 

oranının da ikiye katlanacağı hesaplanmaktadır. Bu yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranın 

2000 yılında yüzde 6’dan 2025 yılında yüzde 10’a, 2050 yılında ise yüzde 18 düzeyine 

yükselmesi beklenmektedir. Yapılan kestirimler bu çerçevede 65 yaş üzeri grubun 2000 yılında 

3,6 milyon olan sayısının 2050 yılında 17 milyona ulaşacağını öngörmektedir. Öyle 

görünmektedir ki, 2025 yılı sonrasında artık Türkiye nüfusunun genç bir nüfus olduğunu 

söylemek pek kolay olmayacaktır. Bunun en belirgin göstergesinin yükselen medyan yaşı 

olduğu söylenebilir: medyan yaşının 2000 yılında yaklaşık 25 iken, 2025 yılında 33’e, 2050 

yılında da 39’a yükseleceği görünmektedir.  

 

Demografik ve ekonomik açıdan göçün Avrupa için tamamlayıcı bir etkisi olacağı ve 

gerekliliği vurgulanırken, “ne tür bir göç” sorusu da gündeme gelmektedir. Bu soruya verilen 

yanıtların arasında “daha çok gereksinimi hissedilen nitelikli işgücünü sağlayacak bir göç”ün 

yanı sıra “toplumsal ve kültürel olarak Avrupa toplumları içine kolaylıkla uyum sağlayacak iş 

gücünü sağlayacak bir göç” vurgulanmaktadır. Ancak, sözünü ettiğimiz ekonomik, toplumsal, 

siyasal ve ideolojik açılardan çok fazla seçici olacak bir göç yaklaşımının, demografik olarak 

AB’nin ihtiyaç duyduğu göçün büyüklüğü karşısında, pek de gerçekçi olmadığı açıktır. Son 

olarak, AB’deki işgücü pazarının ihtiyaç duyabileceği yukarıda ifade edilen göçmen sayısının 

bütün Türkiye nüfusunun göç etmesi halinde bile sağlanamayacağı çok belirgindir.  

 

7.4 AVRUPA BIRLIĞI YOLUNDA TÜRKIYE: YASAL DÜZENLEMELER 
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Türkiye’nin uygulamakta olduğu göç politikalarının, son dönemde değişen koşullar ile 

birlikte, yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmazdır. Bu değişimi hızlandıran faktörlerden biri de 

AB görüşmeleri sırasında belirtilen öneriler olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti AB İlerleme 

Raporlarından da takip edilebileceği üzere, uluslararası göç konularında uyguladığı 

politikalarda bazı değişikliklere gitmiş, diğer bazı konularda ise çeşitli nedenlerle hareketsiz 

kalmıştır. AB ülkeleri ile görüşmelerinin de oldukça etkili olduğu bu değişiklikleri şu alt başlıklar 

halinde özetleyebiliriz: 

 

Vatandaşlık  

 

Vatandaşlığa geçiş süreci, tüm ülkeler gibi Türkiye’de de tartışmalı bir alandır. Son 

zamanlarda hızla artan “sahte evlilikler” den korunmak amacıyla, Haziran 2003’te Türk 

Vatandaşlığı Kanunu değiştirilmiş, Türk vatandaşları ile evli yabancıların vatandaşlık 

kazanmaları için üç sene bekleme süresi getirilmiştir. AB eksenli vatandaşlık tartışmalarında 

bir diğer önemli alanı ise Romen göçmenler işgal etmektedir. Örneğin 2004 İlerleme 

Raporunda, Romen kökenli göçmenlerin durumu üzerinde durulmuş, bu göçmenlerin 

Türkiye’ye girmesini yasaklayan mevzuatın hala yürürlükte olduğuna dikkat çekilmiştir. Olumlu 

sayılabilecek bir gelişme olarak, 2003 yılında Vatandaşlık Yasası’na ilişkin bir genelge ile, 

vatandaşlığa başvuranların ‘çingene’ olup olmadığını belirtmesi şartının kaldırıldığı 

belirtilmiştir. 2006 İlerleme raporu ise, Eylül ayında İskan Kanunda yapılan değişiklikle 

Çingenelere yönelik ayrımcı hükümlerin kaldırıldığını ancak, yabancıların Türkiye’de İkamet ve 

Seyahatleri Hakkındaki Kanun’da Çingeneler aleyhinde ayrımcı hükümlerin yer almaya devam 

ettiğini belirtmektedir. 

 

AB-Türkiye Vize Politikaları Uyumu 

 

2000 İlerleme Raporunda belirtilen AB vize politikaları ile uyumlu bir Türkiye vize listesi 

önerisini takiben, 2001’de verilerin korunması, vize politikası ve sınır kontrolleri ile ilgili gelişme 

sağlanmış, yasadışı sınır ihlallerini caydırıcı bir dizi önlem alınmıştır. 2002 yılında ise Türkiye 

Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun, Türk mevzuatının 

sınır yönetimi, iltica ve göç alanlarında Topluluk müktesebatına uyumlaştırılması için özel bir 

takvim hazırlayacağı belirtilmiştir.  2004 İlerleme Raporuna göre, AB negatif listesi ile uyum 

çabaları devam ederek, Türkiye listesi ile AB listesi arasındaki fark 6 ülkeye inmiştir. Schengen 
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ile ilgili olarak ise Europol ve OLAF ile irtibata geçecek ulusal büro Mart 2004’te Emniyet 

Müdürlüğü’nün Interpol Dairesi içinde kurulmuştur. Yine aynı dönemde Bulgaristan ve Türkiye 

arasında sınır kontrolüne ilişkin işbirliği protokolü imzalanmıştır. Ancak bütün resme 

bakıldığında 2008 İlerleme Raporunda, vize politikaları konusunda, hedeflenen gelişmelerin 

gerçekleştirilmediği belirtilmektedir.  Buna göre, sınırlarda halen, farklı makamların 

sorumluluğunda olmak üzere, etiket ve damga türü vizeler hazırlanmakta; havaalanı transit 

vizeleri henüz uygulamaya geçmemiş bulunmaktadır.  

 

Kaçak göçmenler 

 

1999 İlerleme Raporunda üzerinde durulduğu üzere, Türkiye’den illegal yollarla 

geçenlerin sayısında önceki dönemlere göre ciddi bir artış olmuştur. Bu göçmenler tarafından 

Türkiye’nin AB ülkelerine giden yolda bir transit durak olarak ele alınması nedeniyle, yasadışı 

göçmenler için barınma ve çeşitli sosyal imkanlar sağlayan tesislerin geliştirilmesi konusu 

sürekli gündemde olmuştur. 2002 İlerleme Raporu bu alanla mücadelede bir dizi girişim 

başlatıldığına dikkat çekmektedir. Bu bağlamda sınırlardaki kolluk personelinin sayısı 

arttırılmış ve evraklarda sahtecilik konusunda personele eğitim verilmiştir. Bu konuyla ilgili 

uluslararası sözleşmeleri ve özellikle 2000 tarihli Sınır aşan Organize Suçlarla Mücadele ile 

ilgili BM Sözleşmesini ve üç protokolünü imzalamış ancak onaylamamıştır.  Ağustos 2002’de 

TBMM, insan kaçakçılığı ve ticaretini suç haline getirecek iki adet değişiklik kabul etmiştir. 

Konuyla ilgili alınan ciddi önlemler sonucu, 2003 İlerleme Raporunda da belirtildiği gibi yasadışı 

göç akımlarında azalma gözlenmiştir. 2002 yılında yakalanan yasadışı göçmen 82.825’ken 

2003’ün ilk yarısında bu sayı 23.308 olmuştur. Son olarak 2008 İlerleme Raporunda, İltica ve 

Göç Görev Gücü’nün, düzensiz göçle bağlantılı sınır görevlerinden sorumlu birimleri bir araya 

getiren üst düzey bir çalışma grubu kurulduğundan bahsedilmiştir.  

 

İltica Hakkı 

 

Türkiye’nin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen sığınmacılar için iltica hakkı tanımıyor 

olması AB İlerleme Raporlarında birçok kez dile getirilmiştir. Buna cevap olarak ise Türkiye 

Cumhuriyeti mülteci akınıyla baş edebilme kapasitesi ve Topluluk desteği ile ilgili şartlar 

sağlandığı taktirde, coğrafi sınırlamanın kaldırılabileceğini belirtmiştir.  Diğer taraftan Türkiye, 

iltica hakkı arayan mültecilerin üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesi konusunda BM Sığınmacılar 
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Yüksek Komisyonu’nun araştırma yapmasına izin vermektedir. İltica ve sığınmacılar ile ilgili 

olarak, Ekim 2000-Ekim 2003 dönemi boyunca 3 yıllık personel eğitimi, teknik yardım alımı ve 

bu konularda meydana gelen ulusal ve uluslararası değişimlerin ele alınması için bir çalışma 

düzenlenmiştir.  

  

 2002 yılı İlerleme Raporunda, mülteciler için tıbbı masraflarını karşılamak amacıyla yeşil 

kart uygulaması başlatıldığı belirtilmekte, UNHCR ile işbirliği halinde yürütülen, iltica ve 

göçmen hukukuna ilişkin jandarma ve polislere yönelik eğitim faaliyetleri sevindirici gelişmeler 

olarak belirtilmektedir. Ancak başvuru ve kimlik bildirim konusunda mültecilere uygulanan süre 

sınırlamasının devam etmesi büyük bir sorun olarak ele alınmaktadır.  2004 İlerleme 

Raporunda, 2005’te kabul edilecek yeni iltica kanununa hazırlık olarak çıkarılan tebliğ ile 10 

günlük zaman sınırlamasının kaldırılmakta ve “hızlanmış prosedür” uygulamasının getirilmekte 

olduğuna dikkat çekilmektedir. 

 

 İlk olarak 2006 İlerleme Raporunda, yukarıda belirtilen coğrafi sınırlamanın 2012 itibariyle 

kaldırılabileceğinden bahsedilmektedir. 2008 İlerleme Raporunda ise, mültecilerin kabulü ve 

entegrasyonunu yürütebilecek bir birimin oluşturulması için İçişleri Bakanlığının gerekli 

işlemlere başladığı belirtilmektedir. Son olarak, Türkiye’ye yapılan iltica başvurularının sayısı 

ve artan hızı dikkate alındığında, İltica Yasası’nın yeniden gözden geçirilmesinin önemi 

vurgulanmaktadır.  

 

Yeniden Kabul Anlaşmaları 

 

AB ülkeleri çeşitli İlerleme Raporlarında, Türkiye’nin anayasal gerekçelerle yeniden 

kabul anlaşması yapmamasını ciddi bir sorun olarak nitelendirmiştir. (1998, 1999) Bu eleştirileri 

takiben, 2001 İlerleme Raporuna göre, göçle ilgili yeniden kabul anlaşmaları imzalamak üzere 

Yunanistan ile Türkiye arasında ikili müzakereler başlatılmıştır. Ertesi yıl ise iki ülke arasında 

suç, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göç ile mücadelede işbirliğine ilişkin anlaşma 

Haziran 2001’de ve geri kabule ilişkin protokol Nisan 2002’de imzalanmıştır. 2004 İlerleme 

Raporunda ise, Türkiye’nin Mart 2004’te Avrupa Topluluğu ile geri kabul protokolü için 

müzakerelere oturmayı kabul ettiğine dikkat çekilmiştir. 2005 İlerleme Raporu, Türkiye’nin 

Mayıs 2005’te AB ile geri kabul anlaşmasına ilişkin müzakereleri başlattığı haberini 

vermektedir. Son olarak 2008 İlerleme Raporunda, Türkiye’nin Afganistan’a Geri Kabul 
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Anlaşması imzalamayı teklif ettiği; Pakistan’la geri kabul anlaşmasının ilk tur görüşmelerinin 

tamamlandığı; ancak Aralık 2006’dan beri Avrupa Topluluğu ile Geri Kabul Anlaşması 

müzakeresinin durduğuna dikkat çekilmiştir. 

 

İnsan Ticareti 

 

Avrupa Birliği 1999 İlerleme Raporu, insan ticaretinin Türk mevzuatında başlı başına 

bir suç olarak düzenlenmiş olmamasına dikkat çekmektedir. Çoğu Romanya, Rusya, Ukrayna, 

Moldova, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen kadınlar doğrudan Türkiye’ye ya da 

Türkiye üzerinden diğer komşu ülkelere kaçırılmaktadır. Ağustos 2002’de yasal 

düzenlemelerle insan kaçakçılığının yasaklanması ve ağır cezaların getirilmesi ile bu alanda 

daha fazla tutuklama gerçekleşmeye başlanmıştır. 2003 yılı boyunca, İçişleri Bakanlığı, 600 

hakim savcı ve diğer ilgili personele insan kaçakçılığı ile ilgili eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. 

 

 İnsan ticareti sorunu kapsamında 2004 yılında ise bir dizi önlem alınmıştır: Ocak 

2004’te İçişleri Bakanlığı tarafından, insan ticareti vakalarıyla uğraşmak üzere özel bir 

uzmanlık birimi kurulmuştur. Ağustos 2004’te İstanbul’da, insan ticareti mağdurları için bir 

sığınma evi faaliyete başlamıştır. Ocak 2004’te, insan ticareti mağdurlarının ücretsiz tedavi 

hakkına sahip olmalarını öngören bir yönetmelik kabul edilmiştir. Nisan 2004’te, İçişleri 

Bakanlığı, valiliklere, insan ticareti mağdurları için ikamet izinlerini altı aya kadar uzatma 

yetkisini vermiştir. Kaçakçılık veya göçmen ticareti yaptıkları belirlenen taşıyıcılara karşı 

yaptırımlar getiren yeni bir karayolu ulaştırma kanunu ve yönetmeliği kabul edilmiştir. İnsan 

ticaretiyle mücadelede işbirliğini arttırmak için Temmuz 2004’te Belarus ile bir Mutabakat Zaptı 

imza edilmiştir. 2005 İlerleme Raporu ise Türkiye’nin Mayıs ayında AB ile geri kabul 

anlaşmasına ilişkin müzakereleri başlattığı açıklamaktadır. 

 

 İnsan kaçakçılığı sorunu ile baş edebilmek amacıyla, 2006 İlerleme Raporunda dikkat 

çekildiği üzere, Şubat ayında Moldova ile bir işbirliği ve bilgi değişimi protokolü imzalanmıştır. 

Son olarak 2008 İlerleme Raporunda, İnsan Ticaretiyle Mücadele Görev Gücü’nün sistematik 

olarak düzenlendiği ve yerel idareleri kapsayacak şekilde genişletildiğinden bahsedilmiştir. 

Bunların yanı sıra, istatistik toplama standardı tesis edilmiş; Tanık Koruma Kanunu’nun 

yürürlüğe girmesi ile failler aleyhine tanıklık etmeyi kabul eden insan ticareti mağdurlarının 
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kimlikleri korunmakta ve onları tanık koruma programına dahil etme yolunun açılmakta olduğu 

belirtilmiştir. 

 

Ülke içerisindeki sosyal adaletsizlik 

 

Türkiye Cumhuriyetinin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bulunan bölgesel, 

demografik, sosyo-ekonomik ve altyapısal dengesizlikler nedeniyle, bu bölgelerden ülkenin 

batısına ve yurtdışına yapılan göç giderek daha da önem kazanmaktadır. Hem Türkiye 

Cumhuriyetinin kendisi hem de AB ülkeleri için önem addeden bu durum birçok İlerleme 

Raporuna konu olmuştur. 

 

Ek Yasal Düzenlemeler 

 

Son olarak, Türkiye’nin 1999’da imzaladığı Bütün Göçmen İşçilerin ve Onların Aile 

Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair BM sözleşmesini 2004’te onayladığından bahsetmek 

gerekir. Türkiye Cumhuriyeti söz konusu sözleşmeyi imzalayarak, uluslararası insan hakları 

rejimi doğrultusunda hareket edeceğini kabul etmektedir. Diğer bir taraftan, Ekim 2003’te 

Uluslararası Göç Teşkilatı (UGT)’na, onayladığı Anlaşma ile yasal statü vermiş ve ülkedeki 

faaliyetlerini kolaylaştırmıştır. Uluslararası bu tür bağlar Türkiye’nin göç politikalarında daha 

fazla düşünerek hareket etmesini sağlayacaktır.   

 

 

7.5 AB YOLUNDAKI TÜRKIYE IÇIN BIR KARŞILAŞTIRMA: İSPANYA & 
POLONYA 

 

Yukarıda belirtildiği gibi Türkiye – AB ilişkileri kapsamında benzer bir süreçten, şu anda 

AB ülkesi olan Polonya ve İspanya gibi bazı diğer ülkeler de geçmişlerdir. Her iki ülke de 

öncelikle AB ülkelerine göç veren ülke konumundan, zamanla diğer AB üyesi ülkelere doğru 

göçe geçiş veren ve doğrudan göç alan ülke konumuna gelmişlerdir. Göçe geçiş veren ülkeler 

kapsamında Polonya, Doğu Avrupa ülkelerinden gelen göçmenlerin Batı Avrupa’ya açılan 

kapısı olmakta, İspanya ise Kuzey Afrika ülkeleri ile Kuzey Avrupa ülkeleri arasında bir geçit 

görevi görmektedir. Diğer bir taraftan, İspanya ile Polonya, hala göç veren ülke olma 
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özelliklerini de kaybetmemişlerdir. Tüm bu noktalarda Türkiye, söz konusu ülkeler ile belli 

oranlarda benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin farklı olacağı düşünülen 

uluslararası göç potansiyelini incelemek için karşılaştırmalı bir yaklaşım içinde bulunmak 

faydalı olacaktır. Aşağıdaki tablo bu amaçla birliğe 1986 yılında üye olan İspanya, 2004 yılında 

üye olan Polonya ve son olarak Türkiye’nin bazı seçilmiş sosyoekonomik göstergelerini 

sunmaktadır. 
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TABLO 7.1:  SEÇILMIŞ SOSYO-EKONOMIK GÖSTERGELER ÜZERINDEN BIR KARŞILAŞTIRMA, (ALMANYA, BULGARISTAN, 
HIRVATISTAN, İTALYA, KIBRIS, ROMANYA, POLONYA, İSPANYA, TÜRKIYE) (2003/2004) 

 

 

 Kişi Başına 

Düşen 

GSYİH 

(Satın Alma 

Gücü 

Standardı) 

GSYİH 

Artış 

Hızı 

(%) 

İşgücü 

Üretke

nliği 

(%) 

Enflasy

on 

(%) 

İşsizlik 

(%) 

Kadın 

İstihda

mı 

(%) 

Kadınların 

Eğitime 

Katılımı 

Gelir 

Dağılımın

daki 

Eşitsizlik 

Doğal 

Nüfus 

Artış 

Hızı 

(%) 

Toplam 

Doğurganlı

k Hızı 

Bebek 

Ölüm 

Hızı 

(%) 

Doğumda

ki Yaşam 

Beklentisi 

(yıl) 

AB–25 100,0 2,3 - 2,1 9,1 55,7 79,6 4,8 1,0 1,48 4,6 78,1 

Almanya 108 1,2 99,8 1,8 9,5 59,2 74,2 4,4 -1,4 1,37 4,1 75,7 

Bulgaristan 30,5 5,6 31,9 6,1 12,0 50,6 77,2 4,0 -5,2 1,29 11,6 68,9 

Hırvatistan 46,7 3,8 57,8 - 13,6 47,8 93,7 4,6* -2,1 1,35 6,1 72,0 

İtalya 105,5 1,1 110 2,3 8,0 45,2 78,2 5,6 0,3 1,33 4,1 76,8* 

Kıbrıs 82,6 3,9 75,3 1,9 4,6 58,7 83,8 4,1* 4,2 1,49 3,5 77,0* 

Romanya 32,1 8,4 36,3 11,9 7,6 52,1 75,8 4,6 * -2,0 1,29 16,8 67,7 

Polonya 48,7 5,3 62,1 3,6 19,0 46,2 91,6 5,0* -0,2 1,23 6,8 70,0 

İspanya 101.0 3.3 87.1* 3.1 8.1 49.7* 74.7* 4.5* 0.1 1.31 3.9 77.8 

Türkiye 28,5 8,9 40,8 10,1 10,3 24,3 49,6 9,9 * 1,3 2,20 21,5 68,8 
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Kaynak: EUROSTAT. 

* Bu değerler 2003 yılına aittir. 
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Ancak önemli bir noktanın vurgulanması gerekir: Farklı ülkelerin farklı ekonomik, 

toplumsal ve demografik göstergelere sahip olmaları, bu ülkeler arasında mutlaka göç 

dalgalarının ortaya çıkacağı anlamına gelmemektedir; bir başka deyişle, yukarıda 

yansıttığımız göstergeler - Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki farklı gelişmişlik düzeyleri - 

ortaya çıkabilecek göç dalgaları için yalnızca bir arka plan oluşturmaktadır. Bu farklılıkların 

Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasında şu anda sürmekte olan ya da gelecekte görülmesi olası 

göç dalgalarına neden olabilmesi, çok daha karmaşık ekonomik, siyasal, toplumsal ve 

demografik süreçlerin katkısıyla olacaktır. Kısaca, bu farlılıklardan yola çıkarak koşulsuz göç 

varsayımlarını ileri sürmek olası değildir. Aksine bu farklılıkları ortaya koyduktan sonra, 

özellikle ileriye yönelik göç öngörüleri için iki temel noktanın vurgulanması önemlidir. 

Bunlardan ilki, ülkeler arasındaki bu farklılıkların zaman içinde hangi doğrultuda ve hangi hızla 

değişeceği konusu; diğeri ise göçün başlaması ve devamlılığı sürecinde göçün dinamiklerinin 

nasıl etkileneceği olgusudur. Göç dinamiklerini etkileyen iki kaynaktan birisi, göçü gönderen 

ve göçü alan ülkelerdeki siyasi karar alıcıların ve uygulamacıların göçle ilgili siyasa 

uygulamaları, diğeri ise göç edenlerin ve edeceklerin kendi bulundukları mekanlarla dünyadaki 

diğer mekanlar arasında yaygınlaşan iletişim ve ulaşım ağları ile kurdukları ulus-aşırı alanın 

dinamikleridir. Bu iki nokta bağlamında, çalışmanın bundan sonraki aşamasında öncelikle, 

Türkiye’ye benzerliği ile karşılaştırdığımız İspanya ve Polonya’nın AB kapsamında 

karşılaşmakta olduğu göç sorunsalı ve geliştirdiği göç politikalarına, AB-merkezli göç rejimine 

nasıl eklemlendikleri sorusu ile bakılmaya çalışılacaktır. 

 

7.5.1 İSPANYA 
 

Türkiye – AB ilişkileri bağlamında tartışılan uluslararası göç konusunun analizinde 

İspanya örneği çok mühimdir. İspanya son elli yıllık dönem içerisinde politik ve ekonomik 

nedenlerle göç veren bir ülke konumundan, yüksek oranlarda göç alan ülke konumuna 

geçmiştir. Buradaki değişim Türkiye’nin ileride karşılaşacağı göç sorunsalı ve olası gelişmeler 

için örnek bir tartışma alanı yaratmaktadır. 1980’li yıllara kadar İspanya’nın göç veren ülke 

olarak uzun bir tarihi olmuştur. 1880–1930 dönemi boyunca İspanya’dan Latin Amerika 

ülkelerine, 1950–1970 dönemi boyunca ise özellikle İsviçre,  Almanya ve Fransa olmak üzere 

Kuzey Avrupa ülkelerine büyük oranlarda göç edilmiştir. Bu oranlar ancak Dünya savaşları ve 

petrol krizi sonrasında azalmıştır.   
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1986 yılında Avrupa Birliğine üye olan, ekonomisi ve siyasi yapısı dengeye oturan 

İspanya ülkesine gerçekleşen göç oranı ise bu dönemden sonra hızla yükselmeye başlamıştır. 

Cachón Rodríguez (2003) bu değişime neden olan faktörleri, İspanya halkının eğitim ve refah 

seviyesini arttırmasına, giderek düşük gelirli işlerde çalışmak istememesine ve dolayısıyla bu 

alanda bir boşluk meydana getirmesine bağlamaktadır. Bu boşluğu doldurmak isteyen 

göçmenler ise İspanya’ya gelmeye başlamış, İspanya’nın uluslararası göç akımları arasındaki 

bugünkü pozisyonunu oluşturmaya başlamışlardır. Tablo 7.2, 1981–2008 dönemi boyunca 

ülkenin karşıladığı artan yabancı sayısını göstermektedir.  

TABLO 7.2: İSPANYA’DAKI YABANCI NÜFUSUN DEĞIŞIMI (1981–2008) 

Yıl Kayıtlı Yabancı Sayısı Toplamda % 

1981 198 042 0,52 

1986 241 971 0,63 

1991 360 655 0,91 

1996 542 314 1.37 

1998 637 085 1,60 

2000 923 879 2,28 

2001 1 370 657 3,33 

2002 1 977 946 4,73 

2003 2 664 168 6,24 

2004 3 034 326 7,02 

2005 3 730 610 8,46 

2006 4 144 166 9,27 

2007 4 519 554 9,99 

2008 5 220 600 11,30 

 

Kaynak: 1981, 1986, 1991 seneleri için Çalışma Bakanlığı; 1991–2008 dönemi için Ulusal 

İstatistik Kurumu. 
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 2008 SOPEMI istatistiklerine göre, 2007’de bulunan yaklaşık 4 500 000 yabancı 

göçmen sayısının dağılımını en başta Fas (583 000), Romanya (527 000), Ekvator (427 000) 

ve Birleşik Krallık (315 000)’tan gelen göçmenler oluşturmaktadır. 2005–2007 dönemi boyunca 

göçmenlerin işgücü piyasasındaki oranı ise yüzde 8’den, yüzde 12’ye yükselmiştir. Bu bilginin 

akabinde iki noktanın üzerinde durulmasında fayda vardır: 1) İşgücü piyasası İspanya 

ekonomisinin iç dinamikleri sonucu toplamda genişlemiştir. 2) 2005’te değiştirilen göç yasaları 

ile işverenlerin yabancı işçi çalıştırması kolaylaştırılmıştır. İlk sene anlaşmalı olarak gelen 

göçmenlere İspanya devleti desteği ile bazı durumlarda dil, iş sahası güvenliği, teknik bilgi 

eğitimleri sağlanmaktadır.  Buna bağlı olarak göçmen kişi işverenini değiştirebilse de çalıştığı 

sektörü ilk bir sene boyunca değiştirememektedir. Bu çerçevede, örneğin 2006 senesinde, 827 

000 iş izni çıkartılmış; burada en çok yoğunluk gösteren ülkeler Ekvator (158 000), Romanya 

(123 000) ve Fas (113 000) olmuşlardır. İş akdi yenilendiği sürece, çalışma izinleri de 

yenilenebilmektedir. Aynı zamanda beş senenin akabinde göçmenler temelli yerleşim hakkı 

talep edebilmektedir. Bu bağlamda ise, sadece 2007 senesinin ilk yarısında, 118 000 göçmen 

talepte bulunmuştur.  

 

 Tüm bu yasal düzenlemeler 2005’ten önce çok fazla miktarda olan kaçak göç 

akımlarını büyük oranda azaltmıştır. 2005’ten sonra gelen göçmenlerin yanı sıra, ülkeye daha 

önce kaçak yollarla gelmiş göçmenler de, entegre olduklarını göstermeleri şartı ile 

yasallaştırılabilmektedir. Bu şekilde 2006 yılında 20 000 göçmen yasallaştırılmıştır. 2008 yılına 

geldiğimizde, kaçak göçmenlerin tahmini sayısı 300 000’de kalmıştır. Öte yandan, bugün 

Romanya ve Bulgaristan ile yapılan anlaşmalar sonucunda İspanya, bu ülkelerden birçok 

sayıda yasal göçmen karşılamaktadır. Tüm bu düzenlemeler kaçak göçün sayısının 

azaltılmasında yardımcı olmuş ise de, Kuzey Afrika’dan oldukça tehlikeli bir deniz yolculuğu 

sonucunda gelen göçmenler hala devam etmektedir. AB-İspanya-Fas arasında düzenlenen 

sınır kontrolleri bu göçmenlerin sayısını azaltmış olsa da, bu zorlu yolculuk sonucunda hayatını 

kaybedenlerin sayısı hala yüksektir. İspanya hükümeti bu nedenle, Fas, Senegal gibi ülkelerle 

doğrudan anlaşma yoluna gitmiş, ilgili Çalışma Bakanlıkları ile görüşmelere başlamıştır. Bu 

çerçevede, AB tarafından Afrika kıtasındaki ülkelere yapılan yardımların temelinde uluslararası 

göç konularının da yer aldığı savunulabilir. Kısacası bundan 20 yıl öncesine kadar öncelikle 

göç veren ülke konumunda olan İspanya, değişen ekonomik ve demografik şartları nedeniyle, 

önce Kuzey Afrika ve Kuzey Avrupa ülkeleri arasında göçe geçiş veren ülke görevini görmüş, 

daha sonra temelli olarak İspanya’ya yerleşmek isteyen göçmenlere ev sahipliği yapmıştır. 

İspanya’nın bu değişim süreci, AB yolundaki Türkiye için de bir tartışma alanı yaratmaktadır.  
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7.5.2 POLONYA 
 

Diğer taraftan, uzun bir dönem boyunca komünist rejim içerisinde olan Polonya, 

1990’lardan itibaren uluslararası göç tartışmalarında önemli bir yer işgal etmeye başlamıştır. 

Bunun en önemli nedeni 1989’dan itibaren Avrupa Birliği ülkelerinin sınırında, diğer Doğu 

Avrupa ülkeleri ve Rusya arasında aktif bir bölgede yer almaya başlamasıdır. Bu konumu 

itibariyle Polonya, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden göç almakta, aynı ülkelere kendi 

vatandaşlarından kısa ve uzun dönemli olarak göç vermekte ve doğusunda kalan ülkelerden 

AB’ye transit göç imkanı sağlamaktadır. Yeni AB üyesi olan ülkenin bu bağlamda geliştirdiği 

göç politikalarını incelemek, Türkiye’nin de ileriki dönemde karşılaşacağı sorunları analiz 

edebilmek için iyi bir fırsattır. 

 

2007’nin ikinci yarısında 537 000 vatandaşının iki aydan uzun süredir ülke dışında 

yaşadığı Polonya, hala öncelikli olarak göç veren ülke konumundadır. Bu rakamın bir önceki 

sene istatistiklerine göre yüzde 38 daha fazla olduğu düşünülürse, ülkenin göç veren ülke 

konumunu daha uzun süre koruyacağı düşünülebilir. Göç eden kişilerin özelliklerine 

bakıldığında ise, göçmenlerin öncelikle bayan ve eğitimli gençlerden oluştuğu dikkat 

çekmektedir. Polonya ekonomisinin ve gelişmişlik göstergelerinin 21. yüzyıl sonrasında 

iyileşmesi, göç oranını nispeten azaltmıştır. Ancak bu genç kesimin Batı Avrupa ülkelerine 

gitmesini engellememiştir. Polonyalı göçmenlerin en çok tercih ettiği ülkeler, İngiltere, Almanya 

ile artan bir hızda Kuzey Avrupa ülkeleridir.  

 

Diğer taraftan ise, 1990’lardaki ülke ekonomisindeki değişim, birçok yabancı 

vatandaşın ülkeye göç etmesine neden olmuştur. Ülkeye yapılan göç öncelikle üç gruptan 

oluşmaktadır: 1) Uluslararası ekonomik pazara yeni açılan Polonya’da, düşük ücretli giderler 

nedeniyle ticaretlerini Polonya’da sürdürmek isteyen diğer AB ülkesi vatandaşları 2) Eski 

Sovyet Cumhuriyetleri ülkelerinden çalışma amacıyla gelen göçmenler 3) Yeni açılan niş 

pazarlarda ticaret yapmak isteyen küçük boyutlu iş sahipleri – düşük fiyatlı tekstil ürünleri ve 

yiyecek-içecek sektörlerinde çalışan Asyalı iş sahipleri bu gruba örnek gösterilebilir. Ancak bu 

üç grubun da ortak bir özelliği göçmenlerin kalıcı olmaması, ülkede kısa dönemli olarak kalmak 

istemeleridir. Diğer AB ülkelerinden gelen iyi eğitimli göçmenler dahi, ülkeye turist vizesi ile 

girmeyi ve ülkeleri ile Polonya arasında gidip gelmeyi tercih edebilmektedirler. SOPEMI 

istatistiklerine göre, 2006 yılı sonunda ülkede oturma izni olan yabancı sayısı yaklaşık 55 000 
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civarındadır. Ülke nüfusunun yüzde 0.14 ‘ünü ifade eden bu rakamı en çok Almanlar (yüzde 

21), Ukraynalılar (yüzde 9) ve Ruslar (yüzde 6) oluşturmaktadır. Uzun süreli çalışma izni ise 

aynı sene, en çok Ukraynalılar (3300) ve Vietnamlılar (1000) olmak üzere toplam 11 000 kişiye 

verilmiştir.  

 

Aynı zamanda, 1992 yılı itibari ile sığınma hakkı arayan göçmenlerle tanışan Polonya, 

21 Aralık 2007 tarihinde Schengen bölgesine girişiyle birlikte bu alandaki çalışmalarını 

sıkılaştırmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladıkları göç politikaları nedeniyle, 2007 yılında 

Polonya devleti de sığınmacıları daha sıkı bir şekilde kayıt altına almaya başlamış, bu da 

istatistiklerde ani bir yükselişe sebep olmuştur. 2007 yılı itibariyle 10 000 olan bu sayı öncelikle 

Rusya Federasyonu vatandaşlarından – özellikle Çeçenlerden – oluşmaktadır. Ülkenin 2007 

yılı sonunda Schengen bölgesine girmesi ile birlikte, ülkeye vize almak daha zorlaşmış ve 

yüksek vize ücreti nedeniyle göç etmenin maliyeti daha yükselmiştir.  

 

Ancak alınan bu önlemler sonucunda Polonya’nın karşılaştığı uluslararası göç dalgaları 

yüksek oranda yasallaştırılmıştır. Burada etkili olan temel bazı uygulamalara şu örnekler 

verilebilir: Daha önceden kaçak yollarla gelen inşaat, tarım ve ev işleri gibi alanlarda ihtiyaç 

duyulan göçmenlerin bir kısmı yasallaştırılmıştır (Koryś, 2005). İkinci olarak, 2007 senesinde 

Ukrayna, Belarus ve Rusya Federasyonu’ndan gelecek olan göçmenlerle kısa dönemli ve 

mevsimlik anlaşmalar yapılmıştır. Şu anda işe alınmak istenen bu göçmenler sadece tarımda 

değil, diğer sektörlerde de vizesiz işe alınabilmektedir. Bu ülkelerden Polonya’ya gelen göçün 

kolaylaştırılmasındaki neden, hem işverenlerin istekleri, hem de kaçak işçilerin yaklaşık 

1/3’ünün yabancı olmasıdır. Üçüncü olarak, yeterli yaşam kaynaklarına sahip, on yıldan uzun 

süredir Polonya’da oturma izni olan kişilerin yasallaştırılması örnek gösterilebilir. Son olarak 

ise, eski Sovyet Birliği’nde yaşamakta olan Polonyalıların üçüncü nesle kadar olan 

vatandaşları için oturma izinleri sağlanmıştır. Bu iznin düzenlenmesindeki tek koşul Polonya 

dilinin ve kültürünün biliniyor olmasıdır. Eğer bu şartları gerçekleştirirlerse, Polonyalı ailelerden 

gelenler için çalışma, ekonomik her türlü aktiviteye girişme ve uzun süreli oturma izni 

sağlanmaktadır. 

 

Elbette tüm bu değişikliklerin sağlanması ve uygulanabilirliğinin arttırılması için 

kurumsal bazı değişiklikler de yapılmıştır: İç İşleri Bakanlığının, uluslararası göç konusundaki 

gücü arttırılmış; göç alanındaki her türlü gelişmeyi takip edebilmek amacıyla Göç Politikaları 
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Komitesi kurulmuştur. Tüm bu gelişmeler Türkiye’nin AB üyelik süresi boyunca karşılaşacağı 

sorun ve çözüm tartışmalarında önemli bir araç olacaktır.  

 

7.6 TÜRKIYE’DEN AVRUPA BIRLIĞI ÜLKELERINE OLASI GÖÇ SENARYOLARI VE 
GÖÇ ÖNGÖRÜLERI 

  
Daha önce belirtildiği gibi, üyelik tartışmaları içerisinde sorulan temel soru, özelikle 

“serbest dolaşımla birlikte Türkiye’den AB’ye olacak göçün büyüklüğünün ne olacağı” 

konusudur. Bu sorunun temelinde yatan neden, AB-25 ülkelerindeki siyasi karar alıcıların, 

üretenlerin ve üye ülkelerin kamuoylarının önemli bir kısmının, Birliğe yeni üye olan ya da 

ilerleyen yıllarda katılımı gerçekleşecek ülkelerden çok fazla sayıda göçmenin ekonomik 

nedenlerle göç edeceği endişesini taşımalarıdır. Temelde bu endişelerin yeni üye olan Orta ve 

Doğu Avrupa ülkeleriyle ‘eski’ üye ülkeler arasındaki yüzde 60 düzeyindeki gelir farkına bağlı 

olarak ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Üstelik, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye gibi ülkeler 

düşünüldüğünde bu farkın yüzde 70’lere çıkması nedeniyle endişelerin daha da artığı 

vurgulanmaktadır. Ekonomik endişeler aynı zamanda hem AB içindeki, hem de aday 

ülkelerdeki yüksek işsizlik oranlarıyla ilgilidir. Nitelikli işgücü arzına sahip ve aynı zamanda 

daha az ücret karşılığında çalışmaya hazır olan göçmenlerin işgücü pazarında daha kolay iş 

bulacağından korkulmaktadır. Ayrıca, sosyal refah kaynaklarının kötüye kullanılmasından ve 

ucuz yerleşim alanları üzerinde çok fazla rekabetin ortaya çıkmasından da endişe 

duyulmaktadır. Son olarak, farklı kültürlerle gelen göçmenlerin bu ülkelerin toplumsal yaşamı 

içinde çeşitli uyum sorunları yaşamaları üzerinde durulmaktadır.  

 

Tüm bu tartışmaların gölgesinde, İrlanda, İngiltere ve İsveç dışındaki tüm AB-15 ülkeleri 

yeni üye olan ülkelerden gerçekleşebilecek olası göç hareketlerine yönelik yedi yıllık bir geçiş 

dönemi uygulama yoluna gitmiştir. Ancak, İngiltere ve İrlanda bile yeni üye olan 10 ülkeden 

gelen göçmenlere, gelmelerini izleyen ilk iki yıl içerisinde daha sınırlı sosyal refah olanakları 

tanımaktadır. Bu gibi düzenlemeler, yeni 10 üye ülke vatandaşlarının kendilerini ‘ikinci sınıf 

Avrupalılar’ gibi hissetmelerine neden olmuştur. Türkiye’nin üyelik perspektifiyle ortaya çıkan 

durum ise daha da tartışmalıdır. Bazıları, ağırlıklı olarak Müslüman bir topluma sahip Türkiye 

ile Hıristiyan AB-25 ülkeleri arasında kültürel uyuşmazlık olduğu tezini öne sürerken, bazıları 

da Almanya’dan sonra Birlik içinde en fazla nüfusa sahip olacak Türkiye’nin siyasi kararlar 

alma sürecinde sahip olacağı ağırlıktan çekince duymaktadır. Türkiye’den yönelecek 
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göçmenlerin sayısının iki ya da üç milyonu bulacağı bazı siyasal çevrelerce ileri sürülmektedir. 

Ancak, unutulmamalıdır ki bu öngörülerin hiçbirinin bilimsel bir dayanağı yoktur.  

 

Bu bağlamda aşağıda detaylı olarak açıklanan çalışmanın katkısı büyüktür: Kireger ve 

Maitre’in yürüttükleri çalışmada, 2002 yılında Avrupa Komisyonu adına yürütülen 

Eurobarometer verileri esas alınarak, AB ülkelerine göç etme istekleri iki farklı düzeyde 

incelenmiştir (Krieger ve Maitre, 2006). İlk olarak, genel niyet düzeyi ele alınmıştır. Bu 

kategoride AB ülkelerine göç etmeye yönelik genel bir isteğin olup olmaması incelenmiştir. 

Bunu ortaya çıkarmak için katılımcılara yöneltilen “Önümüzdeki beş yıl içerisinde yaşama ya 

da çalışma gibi amaçlarla herhangi bir AB ülkesinde gitme niyetiniz var mı?” sorusu 

irdelenmiştir. Bu soruya olumlu bir yanıt verildiği koşulda, “İleriki beş yıl içerisinde 

bulunduğunuz bölgedeki başka bir şehre mi, bulunduğunuz ülkedeki başka bir bölgeye mi; 

Avrupa’daki başka bir ülkeye mi, ya da Avrupa dışında bir ülkede mi yerleşmeyi 

düşünürsünüz?” sorusu yöneltilmiştir. İkinci olarak ise, özgül niyet düzeyi ele alınmıştır. Bu 

bölümde alınan yanıtlar sonucunda göç etme isteğiyle ilgili daha kesin ve ayrıntılı bilgi elde 

edilmeye çalışılmıştır. Örneğin, “Ana diliniz dışında bir dilin hakim olduğu bir AB ülkesinde 

yaşamayı düşünür müsünüz?” gibi kişinin göç etme düşüncesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi veren 

sorular analiz edilmiştir.  

TABLO 7.3: GÖÇ ETME POTANSIYELI (%) 

 

Ülke Genel Niyet Özgül Niyet 

Polonya 3,7 1,0 

Türkiye 6,2 0,3 

Bulgaristan ve Romanya 5,0 2,0 

Yeni 10 3,1 0,8 

Toplam 13 4,6 0,9 

Kaynak: Krieger ve Maitre (2006: 49). 

 

Bu çerçevede yapılan analiz sonucunda ele alınan 13 ülkenin --- yeni 10 üye ülke, 

Bulgaristan, Romanya ve Türkiye --- vatandaşlarının yüzde beşinden azı ileriki beş yıl 
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içerisinde genel olarak göç etme eğiliminde olduklarını söylemişlerdir. Özgün niyete sahip 

olanlara bakıldığında, bu oran yüzde birin altına düşmektedir. Genel göç etme niyetine sahip 

olanların en çoğunlukta olduğu ülke Türkiye’dir (yüzde 6). Türkiye’yi yüzde 5 ile Bulgaristan ve 

Romanya izlemektedir. Bulgaristan tek başına değerlendirildiğinde Türkiye’ye yaklaşmaktadır. 

Birliğe son üye olan 10 ülkeye bakıldığında buradaki kişilerin daha az göç etme eğilimli olduğu 

görülmektedir (yüzde 3). Bu grup içerisinde en az göç eğilimi olan ülke Malta’dır (yüzde 1). 

Genel göç etme niyetinin bu grup içinde en fazla olduğu ülkeler ise Polonya ve Baltık ülkeleridir  

(yüzde 4). Ancak, bu oran bile, yeni üye olan Bulgaristan ve Romanya ve aday ülke Türkiye’nin 

sahip olduğu orandan azdır.  

 

İkinci gösterge olan özgül göç etme niyetlerine bakıldığında, ancak yüzde birlik bir 

nüfusun eski AB-15 ülkelerine göç etme eğiliminde olduğu görülmektedir. Bulgaristan ve 

Romanya (yüzde 2) ise en fazla sayıda göçmen gönderme potansiyeline sahip ülkeler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu oranın en yüksek kaydedildiği ülke Bulgaristan (yüzde 3) iken, en 

az kaydedildiği ülke ise Malta’dır (yüzde 0,1). Bu iki gösterge değerlendirildiğinde, Türkiye’nin 

ilginç bir görüntü sergilediğini söylemek mümkündür. Toplam 13 ülke içerisinde genel göç 

niyetine sahip olan kişilerin en fazla olduğu ülke Türkiye iken, özgül göç etme niyetine sahip 

kişi sayısının en az olduğu ülke yine Türkiye’dir. Aynı zamanda, Türkiye nüfusunun yalnızca 

yüzde 0,3’ü ilerideki beş yıl içerisinde özgül göç etme niyetine sahip olduğu görülmektedir. 

Başka bir deyişle, 2003 yılı itibariyle 15 yaş ve üstü nüfusu kapsayan olası Türk göçmen nüfus 

potansiyelinin 48,9 milyon olduğu düşünülürse, göç etme potansiyelinin genel niyete sahip 

kişiler için 3,03 milyon, özgül niyete sahip kişiler içinse 0,15 milyon olacağı öngörülebilir. Göç 

etmek isteği üzerine daha temel niyetlere bakıldığında ise, ileriki 5 yıl içerisinde AB-15 

ülkelerinin alacağı olası Türk göçünün en az 400 000 kişi olacağı hesaplanmaktadır.59 

 

Bu üç grup ülkeden, AB’ye önemli büyüklükte bir göçün gerçekleşme olasılığının neden 

az olduğu sorusuna verilecek yanıtlar içinde, genellikle şu dört sav ileri sürülmektedir: (a) 

Öncelikle, bu ülkelerden gidecek potansiyel göçmenlerin önemli bir kısmı AB ülkelerine çoktan 

göç etmiştir; (b) 13 ülkenin şu anki demografik durumu AB’nin demografik yapısıyla önemli 

benzerlikler göstermektedir. Bu ülkelerin birçoğunda (Türkiye hariç) doğurganlık oranları 

AB’ninkinin de altındadır; (c) Birliğe yeni ülkelerin katılması, bu ülkelere ekonomik gelişme 

yolunda daha fazla kaynağın transfer edilmesi, bu ülkelerin uluslararası ticaret hacimlerinin 

büyümesi ve daha fazla yatırım almaları gibi süreçlerle birleşecek, sonuç olarak, bu ülkelerdeki 

                                                           
59 Bknz.Krieger (2004). 
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ekonomik gelişme hız kazanacak, buna karşın, bu ülkelerde varolan göç potansiyeli de 

düşecektir; (d) ekonomik kuramın öngörülerinin tersine, Avrupalı çalışanlar serbest dolaşım 

durumundan çok az avantaj elde etmektedirler.  

 

Genel göç etme niyeti üzerinden daha çok hangi özelliklere sahip kişilerin göç etme 

olasılılığı olduğu hakkında ise, göç yazını içerisinde yaşın göç etme eğilimi üzerinde önemli bir 

etkiye sahip olduğu üzerine bir fikir birliği bulunmaktadır. Gençlerin daha hareketli bir nüfus 

oluşturduğu, 40 yaş üstü kişilerin ise göç etme olasılığının düşük olduğu bilinmektedir. Bu 

durum ekonomik bir bakış açısıyla şu şekilde açıklanmaktadır. Gençler gittikleri ülkelerdeki 

işgücü pazarına daha az sürede uyum sağlamakta, özellikle daha düşük ücretler karşılığında 

hizmet sektöründe çalışmaları mümkün olmaktadır. İkinci bir görüş ise daha çok insan 

sermayesi üzerinden geliştirilmektedir. Buna göre, göçmenin yaşı küçük oldukça çalışma 

karşılığı elde edilecek yatırım daha fazla olacaktır. Diğer bir deyişle, ileriki yaştaki işçilerin 

yatırımları üzerinden geri kazanım elde etmeleri için geçecek zaman daha kısa olduğundan, 

bu yaştaki kişilerin göç etmeleri için daha az ekonomik neden bulunmaktadır. Yaş üzerinden 

yapılan bir analize göre, Türkiye’de 15-24 yaş arası nüfusun yüzde 8’i, 25-39 yaş grubunun ise 

yüzde 7’si AB ülkelerine göç etme konusunda genel niyet taşımaktadır. Bu iki oranın Türkiye 

örneğinde birbirine çok yakın seviyelerde olduğu görülmektedir. Oysa, karşılaştırılan diğer 

ülkelerde 15-24 yaş grubundaki kişilerin AB’ye göç etme eğilimlerinin çok daha fazla olduğu 

görülmektedir.  

 

Öte yandan göç edenlerin çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. Erkekler ailenin geri 

kalan üyelerinin geçimini sağlayabilmek için başka ülkelere giderken, kadınlar ailenin 

bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek için evde kalmaktadırlar. Kadınların göçü 

ağırlıklı olarak aile birleşmesi gibi nedenlerden ötürü gerçekleşmektedir. Ancak, bugün bu 

durum uluslararası göçün daha çok kadına açık olması, diğer bir söyleyişle göçün 

kadınlaşması olgusu ile değişmektedir. Aile içerisindeki rol modellerinin değişimi, daha fazla 

eğitim olanakları elde etmesi ve yeni istihdam olanaklarını değerlendirmek istemesi gibi 

nedenlerden ötürü artık kadınlar da yoğun olarak göç etmektedir. Cinsiyet üzerinden yapılan 

bir analize göre, Türkiye’deki erkek nüfusun yüzde 9’u, kadın nüfusun ise yüzde 4’ü göç etmek 

istemektedir. Diğer ülkelerle kıyaslandığında, göç etme isteğinin en fazla olduğu erkek nüfusu 

Türkiye’dedir.  
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Eğitime katılımın fazla olması göçü etkileyen pozitif bir etken olarak 

değerlendirilmektedir. Eğitimin hem işgücü pazarı üzerinde olumlu etkileri olduğu, hem de 

göçmenlere daha fazla bilgiye ulaşma olanağı sağladığı bilinmektedir. Ancak, bazı çalışmalar 

yüksek eğitim seviyesine sahip olma ile göç etme eğilimi arasında negatif bir ilişki olduğunu 

savunmaktadır. Bu görüşe göre, göç edilen ülkedeki işgücü pazarı daha çok az nitelikli kişilere 

yöneliktir, bu nedenle de nitelikli göçmenler için göç tercih edilecek bir durum değildir. Burada 

sonuçlarını yansıttığımız çalışma60 ise, göç etme ve eğitim arasındaki ilişki anlamında ülkeler 

arasında önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir. Yüksek eğitim dikkate alındığında, 

Türkiye’de görüşmecilerin yüzde 15’inden fazlasının göç etme niyetinde olduğu görülmektedir. 

Diğer üç grupta (son üye olan 9 ülke, Polonya, Bulgaristan ve Romanya) bu oran yüzde 3-4 

dolaylarındadır. Bu nedenle, genel göç etme isteği açısından bakıldığında, Türkiye’nin en fazla 

‘beyin göçü’ verecek ülke olacağı sonucuna varılabilir. Ayrıca, burada incelenen ülkelerin 

önemli sayıda öğrenci göçü vereceği tahmin edilmektedir. Bu durum Bulgaristan ve 

Romanya’da daha da belirgindir (yüzde 21). Bu oran Polonya’da yüzde 13, Türkiye’de ise 

yüzde 12’dir. Bu veriler ışığında tüm ülkelerin genç nüfusun beyin göçü ile karşı karşıya 

kalacağı sonucuna varılabilir. Bu da, ekonomik gelişme yolunda önemli bir risk faktörü 

anlamına gelebilir.  

 

İşgücü pazarı kuramına göre işsizlik, gelir seviyelerindeki farklılıktan sonra göçe neden 

olan en önemli ikinci etmendir. Yüksek işsizlik oranlarına sahip olan bazı ülkelerde işsiz kişilerin 

çalışan kişilere göre göçe daha yatkın olduğu görülmektedir. Sosyo-ekonomik göstergelere 

dayanarak karşı bir görüş de ileri sürülmektedir: daha az kaynaklara sahip olan kişiler için göç 

etmek daha zordur. Bu iki farklı karşıt görüşten şu ortak sonuca varılabilir: belli bir sosyo-

ekonomik sınırın altındaki kişiler kaynak yetersizliği nedeniyle göç etme eğiliminde değildir, bu 

sınırın üzerinde olanlar ise halihazırda sahip oldukları yüksek yaşam standartları nedeniyle 

göçe ihtiyaç duymamaktadırlar. Bu noktadan hareketle işsizlik temelli yapılan analiz 

sonucunda,  karşılaştırılan ülkeler arasında önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Türkiye’de 

işsizlerin yüzde 12’si göç etme niyetine sahiptir. Bulgaristan, Romanya ve Polonya’daki 

işsizlerin ise yüzde 6-7’si farklı bir ülkeye göç etmeyi istemektedir. 

 

Öte yandan, göçün daha çok göç veren ülkelerdeki kırsal bölgelerden mi, yoksa kentsel 

bölgelerden mi kaynaklandığı sorusu üzerine göç yazınında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 

                                                           
60 Bknz. Krieger ve Maitre (2006). 
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Karşılaştırılan ülkeler arasında yalnızca Türkiye’de kırsal kökenli göç hareketlerinin, kentsel 

kökenli göç hareketlerinden daha fazla olacağı kaydedilmektedir. Türkiye’de kırsal alandaki 

görüşmecilerin yüzde 7’sinin, kentsel alandaki görüşmecilerin ise yüzde 5’inin göç etme 

niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Polonya ve Birliğe üye diğer 9 ülkedeki durum farklıdır. Bu 

ülkelerde kent kökenli göçün kır kökenli göçten çok daha fazla yoğunlukta olacağı sonucuna 

varılmaktadır.  

 

Sonuç olarak, Türkiye’den olası göç hareketinin daha çok kır kökenli olması, az gelire 

sahip kişilerce gerçekleşmesi, ayrıca, işsiz olan kişiler arasındaki hareketliliğin de göreceli 

daha fazla olması beklenmektedir. Bu üç durumdan yola çıkılarak, Türkiye’den yönelecek olası 

göçün göç alan ülkelerin işgücü pazarlarında önemli uyum sorunlarına neden olabileceği 

düşünülebilir. Ancak, olası göç hareketleri içinde yer alacak Türk göçmenler ile ilgili bir diğer 

önemli özellik ise, bu göçmenlerin çoğunluğunun üniversite mezunlarından ve öğretimlerini 

hala sürdürmekte olan öğrencilerden oluşma olasılığıdır. Bu yanıyla değerlendirildiğinde, 

Türkiye’den gerçekleşecek göç hareketlerinin ekonomik anlamda ciddi bir uyum sorunuyla 

karşılaşmayacağı söylenebilir. 

 

Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekleşmesi ve serbest dolaşımın devreye girmesinden 

sonra, Türkiye’den AB’ye yönelecek olası göçün büyüklüğü ne olacaktır? Bu soruya yanıt 

verebilmek için söz konusu çalışmada,  Erzan, Kuzubaş ve Yıldız’ın (2006) çalışmasında yer 

alan ve 2004-2030 yılları arasındaki dönemini kapsayan bir dizi göç senaryosundan yola 

çıkarak, Türkiye’den AB’ye yönelecek olası göçün büyüklüğü konusunda kestirimlerin 

oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kestirimlere ulaşmak için yapılan analizlerde, ilk olarak önceki 

yıllarda (1967-2001 döneminde) AB’ye yönelen göç deneyimleri temel alınmış; Yunanistan, 

Portekiz ve İspanya gibi ülkelerin 1967-2001 yılları arasındaki deneyimleri dikkatle incelenmiş, 

son olarak da yine aynı dönemde Türkiye’den Avrupa’ya yönelen göç dalgalarının büyüklüğü 

göz önüne alınmıştır. 

 

Çalışma içinde, bu üç veri setinin her biri, iki temel alt-senaryo ile ele  alınmıştır: ilk iki 

set bilgi temelindeki alt senaryolar, Türkiye’den 2015 yılı civarında serbest dolaşımın 

gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi üzerine kurulmuş; son bilgi seti üzerine ise, Türkiye’nin 

2004 ve 2030 yılları arasında düşük ya da yüksek ekonomik gelişme sağlama alt senaryoları 

kurgulanmıştır. Sonuç olarak altı temel senaryo çizilmiştir. 
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İlk olarak, Avrupa’ya olan göçün bütünü temel alınarak tanımlanan senaryolar içinde, 

eğer serbest dolaşım senaryosu gerçekleşirse, Türkiye’den AB ülkelerine yönelen göç göreceli 

daha az artarak 2004-2030 yılı arasındaki dönemde 1 milyona ulaşmış olacaktır. Bu senaryoda 

olduğu gibi serbest dolaşım hakkına sahip AB üye ülkelerinin deneyimleri yerine misafir işçi 

senaryosu temel alınıp kurgulanan ikinci senaryoda ise, 2015 yılından sonra göçün 

büyüklüğünde çok önemli bir artış olacağı, göç oranının neredeyse iki katına çıkacağı 

beklenmektedir. Ancak, bu göç senaryosunda bile, 2030 yılı itibariyle Türkiye’den AB’ye 

yönelecek göçmen sayısı 1,8 milyon ile sınırlı kalmaktadır (Bknz. Tablo 7.4). Serbest dolaşım 

senaryosunda ilk 10 yıl içinde yıllık ortalama 46 000 kişinin, ondan sonraki 15 yıl içinde ise 

yıllık ortalama 41 000 kişinin göç edeceği öngörülmüştür. Misafir işçi göçü senaryosunda ise, 

ilk 10 yıl içinde yıllık ortalama 56 000’in üzerinde kişinin, takip eden 15 yıl içinde ise yıllık 

ortalama 85 000 kişinin göç edeceği öngörülmüştür. 

 

TABLO 7.4: TÜRKIYE’DEN AB-15’E GÖÇ EDEN GÖÇMEN NÜFUSUNDAKI NET 
DEĞIŞIM SENARYOLARI, (2004-2030) 

 Kaynak: Erzan, Kuzubaş  ve Yıldız (2006: 42). 

 Türk Göçmen Nüfusundaki Net Değişim 

Tüm Avrupa Deneyimi Temelinde 2004-2015 2015-2030 Toplam 

I. Senaryo (Serbest Dolaşım) 460 000 613 000 1 073 000 

II. Senaryo (Misafir İşçi) 564 000 1 274 000 1 838 000 

Yunanistan, Portekiz, İspanya ve 

Türkiye Deneyimi Temelinde 
2004-2015 2015-2030 Toplam 

I. Senaryo (Serbest Dolaşım) 320 000 640 000 960 000 

II. Senaryo (Misafir İşçi) 440 000 1 480 000 1 920 000 

Türkiye Deneyimi Temelinde 2004-2015 2015-2030 Toplam 

I. Senaryo (Hızlı Gelişme, AB Üyeliği, 

İşgücünün Serbest Dolaşımı) 
246 000 1 888 000 2 134 000 

II. Senaryo (Yavaş Gelişme, Üyeliğin ve 

Serbest Dolaşımın Olmaması)  
760 000 1 974 000 2 734 000 
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İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye’nin 1967-2001 yılları arasındaki göç 

deneyimleri baz alınarak kurgulanan senaryolarda ise çok daha farklı olası göç büyüklüklerinin 

ortaya çıkacağı görülmektedir. Yunanistan, Portekiz ve İspanya’nın serbest dolaşım 

deneyimlerinden yola çıkarak geliştirilen tahminlere göre,  olası göç hareketlerinde düşük 

seviyede bir artış kaydedilecek, 2030 yılına gelindiğinde ise, toplam göçmen sayısı 1 milyona 

bile ulaşmayacaktır. Misafir işçi senaryosu gerçekleştiği takdirde ise, göçün çok daha yüksek 

seviyelere ulaşması öngörülmekte, 2004-2030 yılları arasında nerdeyse yaklaşık 2 milyonu 

bulan bir net göçün gerçekleşeceği vurgulanmaktadır. Serbest dolaşım senaryosunda ilk 10 

yıl içinde yıllık ortalama 32 000 göçmenin, ondan sonraki 15 yıl içinde ise yıllık ortalama 43 

000 göçmenin Türkiye’den Avrupa’ya yerleşeceği hesaplanmaktadır. Misafir işçi göçü 

senaryosunda ise, ilk 10 yıl içinde yıllık ortalama 44 000’in üzerinde kişinin, ondan sonraki 15 

yıl içinde ise yıllık ortalama 99 000 kişinin net göçmen sayısı olarak Avrupa’da bulunacağı 

tahmin edilmektedir. 

 

Türkiye’nin 1967-2001 yılları arasındaki göç deneyimlerinin temel alındığı göç 

senaryolarında ise, iki alt senaryo çerçevesinde değerlendirmeler yapılmıştır. Yüksek 

ekonomik büyüme altında ve 2015 yılında üyeliğin ve serbest dolaşımın sağlanması 

koşullarında, göçün ne olacağının sorgulandığı ilk senaryodan şu sonuçlar elde edilmiştir: 

Avrupa’daki Türkiye kökenli göçmen nüfusta 2004-2030 yılları arasında yaklaşık 2,1 milyonluk 

bir artışın olması; yıllık anlamda ise 2004-2015 döneminde, bu nüfusun yaklaşık 25 000, 2015-

2030 yılları arasında ise, 125 000 artması. Son senaryo seçeneğinde, Türkiye’nin düşük bir 

ekonomik gelişme hızıyla birlikte, AB üyeliğinin dolayısıyla serbest dolaşımın 

gerçekleşmemesi durumunda ise, çok daha yüksek sayıları bulan olası göç dalgaları ortaya 

çıkmaktadır. Bu senaryoya göre, 2030 yılına ulaşıldığında, Türkiye’den gerçekleşecek toplam 

net göç 2,7 milyonu geçecektir. Yıllık anlamda bakıldığında, 2005-20015 döneminde ortalama 

yaklaşık 76 000 kişinin yeni göçmen konumunda Avrupa’da olacağı, 2015-2030 döneminde 

ise belirtilen bu yıllık ortalamanın 182 000’in üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. 

 

Diğer bir deyişle, Türkiye’nin üyelik perspektifi ortadan kalktığında, AB çok daha yoğun 

göç dalgasıyla karşı karşıya kalacaktır. Bu senaryoda Türkiye’de hızlı bir ekonomik gelişme 

kaydedilmemekte, işsizlik oranı yüzde 20’lere çıkmakta, GSYİH yıllık sadece yüzde 4 oranında 

artış göstermekte, şu an AB’nin Türkiye’ye uygulamakta olduğu vize politikaları da varlığını 

devam ettirmektedir. Böyle bir durumda Türkiye’de gözlemlenen yavaş gelişme, azalan gelir 
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miktarı ve işgücü pazarındaki engeller, Türkiye’den AB’ye olacak olası göçü hızlandıracaktır. 

Bu senaryonun sonuçlarının üç temel nedenle ortaya çıkacağı söylenebilir.  

 

İlk olarak, Türkiye’nin önceki deneyimleri, AB üyeliği gerçekleşmese de çok hızlı bir 

ekonomik gelişmenin kaydedilebileceğini, ancak, siyasi istikrarın olmaması ve yabancı 

yatırımların ülkeye girmemesi durumunda bu gelişmenin pek de uzun soluklu olmayacağını 

göstermektedir. Ayrıca, AB üyelik perspektifi olmaksızın, işsizlikle başa çıkabilecek bir gelişme 

performansının olması da oldukça zor görünmektedir. İkinci olarak, böyle bir senaryoda, 

sadece yavaş gelişme ve artan işsizlik söz konusu olmakla kalmayacak, aynı zamanda gelirin 

düşüklüğü ve yetersizliği ile birlikte artan işsizlik temelinde uluslararası göç eğilimi hem özgül 

anlamda, hem de genel anlamda artacaktır. Üçüncüsü, işgücü dolaşımı konusunda uygulanan 

kısıtlamalar göçü tamamen durdurmamaktadır. Şu anda AB, Türkiye’den yıllık 60 ve 70 000 

arasında göçmen almaktadır, ayrıca bir de geri dönüş göçü vardır. Bu göçmenlerin birçoğu aile 

birleşmesi ya da sığınma nedenleriyle göç etmektedir. Türkiye’deki genel tablonun ekonomik 

ve siyasal olarak kötüye gitmesi durumunda, göçmenlerin sayıları giderek artarken, geriye 

dönenlerin sayısı da azalacaktır. 

 

 

7.7 SONUÇ: POLITIKA ÖNERILERI 
 

Avrupa-merkezli göç rejimi içinde ‘göç veren’, ‘göç alan’ ve ‘göç geçiş ülkesi’ sıfatlarının 

her birini taşıması dolayısıyla oldukça ayırt edici bir konuma sahip olan Türkiye, yukarıda 

açıkladığımız İspanya ve Polonya gibi, AB üyeliği tartışmaları bağlamında Avrupa’da 

uluslararası göç üzerine yapılmakta olan değerlendirmelerde sıklıkla öne çıkmaktadır. 17 

Aralık 2004’de aldığı müzakere tarihiyle AB kapısını aralayan ve 3 Ekim 2005’te tam üyelik 

hedefli müzakere kararıyla birlikte kırk iki yıllık AB yolculuğunda yeni ve zorlu bir döneme adım 

atan Türkiye’nin, AB ile olan ilişkilerinde uluslararası göç konuları en önemli gündem maddeleri 

arasında sayılır olmuştur.  

 

Türkiye ile ilgili uluslararası göç ve sığınma rejimleri, bir yandan coğrafi konumu, diğer 

yandan ise özelikle İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik, siyasal ve toplumsal anlamda Batı 

ile bütünleşmesi süreci bağlamında daha çok Avrupa-merkezlidir. Diğer bir söyleyişle, yine 

aynı nedenlerle Avrupa içindeki göç ve sığınma rejimleri içinde de Türkiye önemli bir aktör 
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olarak bulunmaktadır. Hiç şüphesiz, bu gerçeklik AB oluşumu dışında düşünüldüğünde de söz 

konusu olan bir olgudur. Ancak genelde AB, özelde ise AB-Türkiye ilişkileri temelinde 

uluslararası göç konuları gündeme geldiğinde AB ve Türkiye’yi birbirine bağlayan en temel 

olgulardan birisinin bu göç ve sığınma konuları olduğu bütün açıklığı ile ortaya çıkmaktadır. 

 

Bu süreçte her ne kadar gerçekleşmesi beklenen olası göç hareketleri genelde 

ekonomik ve demografik gerekçelerle kurgulanmaya çalışılsa da, böyle bir göçün ortaya 

çıkışının ve sürekliliğinin son haliyle siyasal ve toplumsal tercihler üzerinden olacağı bir 

gerçektir. Uluslararası göçün farklı coğrafyalardaki tarihine bakıldığında, göç ve göçmenler 

üzerine olan siyasal tercihlerin belirleyiciliği ortaya çıkmaktadır. Aslında, Avrupa’nın göç 

tarihinde de benzer siyasal endişelerin zaman zaman ortaya çıktığı gözlenmektedir. Birçok AB 

ülkesinde siyasal kararlarla göç süreçlerinin belirlendiği ve özellikle “bugünün göçmenleri 

göçmen alan ülkelerin yarınki vatandaşları olabildiği için” o göç yerine bu göçün, o göçmen 

yerine bu göçmenin tercih edilebildiği ve bu tercihlerde ekonomik rasyonalitenin ötesinde farklı 

toplumsal, siyasal ve kültürel gerekçelerin bulunduğu bilinmektedir. Kısacası, uluslararası göç 

“yönetişim gerektiren bir siyasa olgusu” olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Bu gözle bakıldığında uluslararası göç, bu sürece içsel aktörlerin (göç alan ülke, göç 

gönderen ülke ve göçmenlerin) sürekli müzakere ettiği bir siyaset alanıdır; siyasallaşmış bir 

alandır. Bu siyasal alan içinde, her ne kadar göç alan ülkelerin göç gönderen ülkeler ve 

göçmenlerin karşısında göçün oluşumunu belirleyen asimetrik mutlak bir üstünlükleri olsa da, 

özellikle uluslararası göçün küreselleşen dünyada aldığı “ulus-aşırı” konum içinde (göç alan 

ve göç veren ülke kavramlarının birbiri içine girdiği, göçmenlerin sınır geçişlerinin sıklaştığı, 

ulaşım ve iletişim koşullarının arttığı ortamlarda), diğer göç aktörlerinin de göçün yönetişimine 

yönelik stratejik önemleri artmıştır. Dolayısıyla önemli olan tarafların ya da aktörlerin bu 

konuyu “yönetişim gerektiren bir siyasa olgusu” olarak ele almalarıdır. Kısacası, AB’siz bir 

Türkiye’nin, ya da Türkiye’siz bir AB’nin kendilerini çevreleyen uluslararası göç ve sığınma 

sorunsallarına iletişim ve işbirliği kurmaksızın etkili çözümler bulabilmeleri zordur.  

 

Bu çerçevede ortaya çıkabilecek bazı temel siyasa önerileri şunlardır: 

 

 Hem AB, hem de Türkiye içindeki siyasi kurum ve kişilerce “rasyonel 

hükümetlerarası yaklaşım” anlayışıyla uluslararası göç üzerine yapılacak bir fayda-



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 302 

maliyet analizi içinde göç siyasaları formüle edilirken, Avrupa bütünleşme sürecinin 

hükümetlerarası bir “pazarlık” ya da “müzakere” süreci olduğunun kavranılması.61 

 Hem AB, hem de Türkiye içindeki siyasi kurum ve kişilerce “değiştiremeyeceğimiz 

coğrafi ve tarihsel nedenlerle”, AB-Türkiye ilişkilerinin gündeminde sürekli bir 

uluslararası göç sorunsalının var olacağı gerçeğinin kabullenilmesi. 

 Hem AB, hem de Türkiye içindeki siyasi kurum ve kişilerce AB-Türkiye ilişkilerinin 

gündeminde olan uluslararası göç sorunsalının “bir sorun olarak değil”, “birlikte 

yaşayacağımız bir gerçeklik” olarak değerlendirilmesi. 

 Hem AB, hem de Türkiye içindeki siyasi kurum ve kişilerce göç konusunun 

“yönetişim gerektiren bir siyasa olgusu” olarak ele alınırken, bu siyasa üretme 

sürecinin göçün üç ana aktörünü hesaba katması; bu sürecin bu sürece içsel 

aktörlerin (göç alan ülke, göç gönderen ülke ve göçmenlerin) sürekli müzakere ettiği 

bir katılımı gerektirdiğinin unutulmaması. Bu çerçevede sivil toplum örgütlerinin 

rolünün öneminin kavranması. 

 Türkiye’nin AB üyelik perspektifinin kaybolması durumunun AB-Türkiye ilişkileri 

bağlamındaki uluslararası göç sorunsalının “sorunlu” alanlarını daha da 

genişleteceğinin kavranması --- örneğin, Türkiye’den AB’ye göç etme 

potansiyelinin ve baskısının artabileceği, Türkiye’nin AB’ye düzensiz göçle ile ilgili 

sınır güvenliğini sağlamasının zor olabileceği. 

 Hem AB, hem de Türkiye içindeki siyasi kurum ve kişilerce “AB üyeliği ve işgücünün 

serbest dolaşımı perspektifleri içinde kalarak” bu perspektifler içinde ilgili 

uluslararası göç sorunsalının çeşitli yönleriyle ilgili siyasalar üretmeye çalışılması. 

 Türkiye’nin AB üyeliğinin ve işgücünün serbest dolaşımın başlamasının (gerçekçi 

bir yaklaşımla) en az 10+7 yıl gibi bir süre gerektirdiği varsayılarak, AB ve Türkiye 

içindeki siyasi kurum ve kişilerce ilgili uluslararası göç konularının 2025–2030 

yıllarına uzanan geniş bir bakış açısından değerlendirilmesi ve sonuç olarak, 

o Her iki aktörün de üyelik süreci (önümüzdeki 10 yıl) ve üyelikten sonra 

serbest dolaşımın başlamasına kadar (üyeliği izleyerek 7 yıl) olan dönemde 

geliştirip uygulayabilecekleri göçle ilgili programları oluşturmaları, 

o Bu dönem içinde uzun süreli yerleşme ve çalışma koşullarında olmasa da, 

AB ülkelerinin kısa süreleri ziyaretler çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarına vizesiz seyahat olanakları vermesi (Aydın-Dizgüt, 2006), 

                                                           
61 Daha detaylı bir tartışma için Bknz. Moravcsik (1993),  Moravcsik and Nicolaidis 
(1999). 
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o Bu programların adım adım bir yandan AB’nin demografik küçülmesiyle 

gelen işgücü sorununa, diğer yandan da Türkiye’deki göç baskısını 

azaltmayı amaçlayacak ve sonuç olarak her iki aktöre de “kazan-kazan” 

sonucu sağlayacak bir perspektifle hazırlanması. 

 AB’nin içine girdiği “demografik çöküşün” ekonomik, toplumsal ve siyasal olumsuz 

sonuçlarından kurtulmak için işgücüne katılım oranının arttırılması, emeklilik 

yaşının yükseltilmesi, doğurganlığın desteklenmesi ve aktif ekonomik göç politikası 

izlenmesi gibi bir dizi siyasalar üretmesi. 

 AB içinde, bu siyasalar arasında en etkilisinin, aktif ekonomik göç politikası 

izlenmesi olduğu savıyla tekil değil, çoğul göç programları planlanması. Örneğin, 

o Özellikle tarım ya da servis sektöründe istihdam edilmek için daha az 

nitelikli işgücü bağlamında “hükümetlerarası anlaşmalarla geçici, mevsimlik 

ve sözleşmeye dayalı kısa, orta ya da uzun dönemli işgücü göçü” 

planlanması, eğer bu geçici göçün kalıcılığa dönmesi tercih edilmiyorsa ya 

da böyle bir endişe varsa, bu göç programına bir süreklilik kazandırarak, 

göç eden kişilerin “bir kez ülkeme dönersem bu ülkeye çalışmaya geri 

gelemem” düşüncesiyle kalıcılığa ve yerleşmeye eğilimlerinin azaltılması, 

o Daha nitelikli işgücü gereksinimi için bir yandan ABD’nin uyguladığı “yeşil 

kart”a benzer, diğer yandan ise Avustralya ve Kanada’nın göçmen alırken 

uyguladığı “puanlama sistemi” gibi uygulamaların planlanması, 

o AB içinde şu anda bulunan göçmenlerin ve aile üyelerinin ekonomik, 

toplumsal, siyasal ve kültürel anlamda AB toplumlarına uyumlarının 

sağlanması için özellikle göçmenler arasında yüksek olan işsizlik sorunu ve 

göçmen kadınlar arasındaki düşük işgücü katılımı konusunda çözümler 

üretilmesi. 

  Türkiye’nin bugünden 2030’lu yıllara kadar olan süre içinde yaşayacağı 

“demografik fırsat penceresini” gerçek bir fırsat olarak değerlendirmesi için bir dizi 

ve çoğul ekonomik, toplumsal ve siyasal siyasayı kendi uluslararası göç sorunsalını 

da göz önüne alarak planlaması. Örneğin, 

o Eğitime, özellikle kaliteli işgücü yaratılması bağlamında, önem verilmesi; bu 

temelde yalnızca yüksek öğretime değil meslek eğitimi veren orta eğitime 

de ciddi ve ivedi yatırım yapılması, 

o İstihdamın artırılması için ivedi çözümler üretilmesi, 

o Ekonomik büyümenin son yıllarda elde edilen yüzde 6-9’lu seviyelerin altına 

düşürülmeden sürdürülmesi, 
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o Ekonomide ciddi sorunlar yaratan üretkenliğin ve işgücüne katılımın 

düşüklüğünün, özellikle kadınların işgücüne katılımının artırılması ile 

iyileştirilmesi, 

o Kadınların işgücüne katılımlarının hızla artması sürecinde ortaya çıkacak 

işsizlik ve istihdam sorununun ve bunun göç eğilimlerine etkisinin göz önüne 

alınması, 

o Göç potansiyeli ve ekonomik performans için olumsuz etkileri göz önüne 

alınarak kır-kent ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıkların azaltılması. 

 Türkiye’nin temel hedefleri arasında istihdam sorunlarını çözmek ve işsizliğin göç 

baskısı yapmasını önlemek yer alsa da, istihdam sağlayamadığı nüfusu için 

uluslararası göçü (belki de zorunlulukların getirdiği) bir seçenek olarak 

değerlendirmesi. 

 Türkiye’nin ekonomik siyasaları içinde uluslararası göç bir seçenek olarak 

belirdiğinde ya da kendiliğinden gelişen bir süreç olarak AB’ye yönelecek göç 

düşünüldüğünde, göçmenlerin varış noktası olarak yalnızca AB’nin değil, Kuzey 

Amerika’dan Avustralya’ya, oradan BDT ülkelerine ya da Orta Doğu ülkelerine 

uzanan bir coğrafyanın da bu göç rejimi içinde olduğunun hesaba katılması. 

 AB’ye yönelecek bir işgücü göçü içine katılacak olası göçmenlerin Avrupa 

dillerinden en az birisini bilmelerinin öneminden yola çıkarak, potansiyel 

göçmenlere bu dilleri öğrenmeleri için olanaklar sağlanması. 

 Uluslararası göçün dolaysız katkı getirebilecek sonuçlarının (işçi dövizleri ya da 

işgücü niteliği artmış geri dönen göçmenler gibi) ekonomik ve toplumsal kalkınmaya 

girdi sağlaması için etkin düzenlemeler yapılması. 

 “Beyin göçü” olarak adlandırılan nitelikli işgücü kaybının ülkeye geri kazanımının 

sağlanması için özel programlar geliştirilmesi.62 

 Türkiye’nin bir “göç alan” ve “göçe geçiş sağlayan” ülke olması konumuyla ilgili idari 

ve yasal düzenlemeleri yaparak, yabancıların Türkiye’de oturma ve çalışma 

koşullarını uluslararası genel standartlara göre düzenlemesi --- özellikle bazı 

sektörlerdeki kayıtdışı yabancı istihdamını önlemesi. 

 Yabancı ülke vatandaşlarının yasadışı sınır geçişleri ve vize ihlallerini önlemek için 

idari ve yasal düzenlemeler yapılması. 

                                                           
62 2006 yılında ABD’de yüksek öğrenim gören Türkiye kökenli öğrencilerle “beyin göçü” 
üzerine yapılan bir araştırmada, yurtdışında bulunan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, 
Türkiye’nin AB üyesi olması durumunda yüksek öğrenimleri sonrasında Türkiye’ye 
mutlaka döneceklerini, bu gerçekleşmez ise Türkiye’ye dönüşlerini erteleyeceklerini 
söylemişlerdir (Köşer Akçapar, 2006).  
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Bu çalışmadan çıkarılacak sonuçlar üç temel alanda ele alınabilir. İlk olarak, özellikle 

Avrupa’da bulunan Türkiye kökenli göçmenlerin uyum sorunlarına gönderme yaparak serbest 

dolaşımla AB’ye yönelecek yoğun bir göç dalgasının AB içinde ciddi ekonomik, toplumsal ve 

siyasal uyum sorunları yaratacağı konusu. İkinci olarak, Türkiye demografisinin ve onun bir 

ürünü olarak Türkiye kaynaklı olası göç dalgalarının AB içindeki demografik küçülme süreci 

(doğurganlığın düşüklüğü ve yaşlanmanın yoğunluğu) üzerinde tamamlayıcı bir rol oynayıp 

oynayamayacağı sorusu. Üçüncü olarak ise, Türkiye’nin “göç alan” ve “göçe geçiş alanı 

sağlayan” ülke konumlarıyla AB-merkezli uluslararası göç ve sığınma rejimlerine uyumlu göç 

siyasaları üretmede ve uygulamada ne ölçüde başarılı olacağı ya da olamayacağı konusu 

olarak özetlenebilir.  

 

İlk sonuç hakkında, Avrupa’da bulunan Türkiye kökenli göçmenlerin uyum sorunlarına 

odaklanarak Türkiye’den ileride AB ülkelerine yönelebilecek olası göç hareketlerinin de bu 

ülkelerde benzer uyum sorunları yaratacağı çıkarımı son derece indirgemeci ve özcü, 

dolayısıyla bilimsellikten uzak bir yaklaşımdır. Türkiye, 1960’lı yılların başından 1970’li yılların 

ortasına kadar Avrupa ülkeleri ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde “misafir işçilik” olarak 

adlandırılan bir çerçevede işgücü ihracatı yaparken bu işçiler, Avrupa’nın savaş sonrası çöken 

ekonomisin yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmak üzere Avrupa ülkelerince seçilmişler, 

onların talebi üzerine göç etmişlerdir. Bugün, birçok AB ülkesinde yerleşik durumdaki Türkiye 

kökenli göçmen toplulukları bu ülkelerin 1960’li yıllardan bu yana uyguladıkları göç 

politikalarının ürünüdür: sınırlı insan sermayesi ile Avrupa ülkelerine yerleşmeleri ve uyum 

sorunları ile karşılaşmaları bu göçmenlerin ya da Türkiye’nin zorla dayattığı bir sürecin sonucu 

olarak değil, daha çok göçmen alan ülkelerin uyguladıkları siyasalar ile ortaya çıkmıştır. 

Dolayısıyla, başka türde formüle edilecek göç siyasalarının daha nitelikli ve göreceli olarak 

daha az uyum sorunu çekecek bir işgücü göçünü de sağlayabileceği düşünülebilir. Diğer 

yandan, bugün Türkiye kökenli göçmenlerin AB ülkelerinde karşılaştıkları ciddi uyum sorunları 

olsa da, aynı zamanda önemli derecede uyum sağlandığının belirtileri olduğu da açıktır. Bu 

uyum ortamı küçümsenmemelidir: bir milyon göçmenin bulundukları ülkelerde vatandaşlık 

edinmeleri, 150 000’in üzerinde göçmenin irili ufaklı işyerine sahip olmaları, uzun süre bu 

ülkelerde yaşayan birinci ve ikinci kuşak göçmenlerin çocukları olarak üçüncü ve dördüncü 

kuşakların eğitimden iş ortamına kadar bulundukları ülkelere önemli ölçüde uyum sağlamaları, 

Avrupa ülkeleri parlamentolarında birçok Türkiye kökenli milletvekilinin bulunması gibi. Bu 

noktadan hareketle denilebilir ki, şu anda AB ülkeleri içinde yaşayan göçmenlerin özelikleri 
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üzerinden gelecekteki olası göçmenlerin nitelikleri (ve nicelikleri) konusunda dolaysız 

çıkarsamalar yapıp benzer özelliklerdeki göçmenlerin geleceğini düşünmek yanlıştır. 

 

İkinci temel sonuç demografik farklılığa dayalı tamamlayıcılık görüşünün ileriki 

zamanlarda Türkiye-AB ilişkilerinde potansiyel uluslararası göç hareketlerinin nasıl bir yön 

bulacağı sorusuna vereceği yanıtın ayrıntıları üzerinedir. Türkiye ile AB ülkeleri arasında 

toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal alanlarda ciddi farklılıklar bulunduğu ve bu 

farklılıkların olası göç dalgaları için bir potansiyeli ifade ettiği söylenebilirse de, bu potansiyelin 

bir göç gerçekliğine dönüşmesi çok daha farklı birçok sürecin oluşması ile mümkündür. Önemli 

olan bu dönüşüm sürecinin gelecekte nasıl oluşabileceğini açıklamaktır. Diğer yandan, salt 

demografik tamamlayıcılık tezinden yola çıkarak Türkiye-kaynaklı göç hareketinin AB nüfusu 

üzerinde bırakacağı olumlu etkileri vurgulamak ve bu etkilerin üyelik gerçekleşmesi 

durumunda hemen oluşacağı beklentisinde olmak da pek gerçekçi olmayacaktır. Nüfus ve 

onun bir ürünü olan göç dinamik olgulardır. Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekleşebileceği ileriki 

tarihlerde hem AB, hem de Türkiye nüfusunun nasıl bir demografik süreç içerisinden geçeceği 

de sorgulanmalıdır. 

 

2005 ve 2025 yılları arasında göçün hiç yaşanmadığı varsayılırsa, AB–25 içinde 40 yaş 

altı nüfus giderek küçülecek, 40–65 yaş arası kesim sabit kalacak, 65 yaş üstü grubun toplam 

nüfus içerisindeki oranı ise artacaktır. Diğer taraftan genç ve AB’den çok daha hızla büyüyen 

nüfusuyla Türkiye’nin Birliğe üye olmasının, toplam AB nüfusu içerisinde aktif genç nüfusun 

azalma sürecini yavaşlatabileceği söylenebilir, ancak, AB içindeki yaşlanma sorununu 

tamamen ortadan kaldırmayacağı açıktır. Göçün “tamamlayıcılık” rolünün olup olmayacağı 

tartışılırken, “ne tür bir göç” sorusu da gündeme gelmektedir. Bu soruya verilen yanıtların 

arasında “nitelikli işgücü sağlayacak bir göç” ve “toplumsal ve kültürel olarak Avrupa toplumları 

içine kolaylıkla uyum sağlayacak iş gücünü sağlayacak bir göç” kurgulamaları öne çıkmaktadır. 

Ancak, çok fazla seçici olacak bir göç yaklaşımının, AB’nin ihtiyaç duyduğu göçün büyüklüğü 

ve olası göçü verecek göç pazarının darlığı düşünüldüğünde pek de gerçekçi olmadığı açıktır.  

 

Üçüncü temel sonuç ise AB’nin dış sınırlarının güvenliğinin özellikle olası istenmeyen 

göç dalgalarından nasıl korunacağı ile ilgilidir. Diğer bir deyişle, Türkiye’nin “göç alan” ve “göçe 

geçiş alanı sağlayan” ülke konumlarıyla AB-merkezli uluslararası göç ve sığınma rejimlerine 

uyumlu göç siyasaları üretmede ve bunların uygulanmasında ne ölçüde başarılı olacağı ya da 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 307 

olamayacağı konusudur. Yukarıda vurgulandığı gibi, Türkiye 1980’li yıllardan bu yana “göç 

alan” ve “göçe geçiş alanı sağlayan” bir ülke olarak ağırlıklı olarak düzensiz göçmenlerin ve 

sığınmacıların gelişine hedef olmaktadır. Aslında bu durum kıta Avrupası’nın birçok çevre 

ülkesinde son on yıl içinde yaygınlıkla görülen bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle, 

Afrika ve Asya’nın birçok ülkesinden ve Orta Doğu’dan yüz binlerce kaçak göçmen ve binlerce 

sığınmacı Avrupa’nın merkez ülkelerine gitmek için güney ve doğu Avrupa ülkelerine “yasal” 

olmayan yollarla girmektedirler. AB üyesi olan İspanya, İtalya, Yunanistan ve Polonya gibi 

ülkeler de yıllardır bu tür göç hareketlerinin yoğunluğu ile uğraşmaktadırlar. Düzensiz göçün 

bir yanı sınır ve vize denetimlerinin sıkı şekilde yapılamaması olsa da, diğer yanı AB 

ülkelerindeki işgücü pazarına ucuz işgücü sağlaması yönüyle bu ülkelerdeki bazı sektörlerin 

kayıtdışı işgücünü gizliden tercih etmeleri ile ilgilidir.  

Ancak, Türkiye’nin,  özellikle coğrafi konumuyla Asya ve Afrika’dan ve özellikle Orta 

Doğu’dan Avrupa’ya yönelen ve yönelmesi olası göçün en önemli kavşağında bulunduğu bir 

gerçektir. Son on yılda yaklaşık 700 000 kaçak göçmenin Türkiye’de yakalandığı ve bunların 

en az yarısının Avrupa’ya yönelen geçiş göçünün içinde olduğu düşünülürse, Türkiye’nin bu 

anlamda AB için bir kilit konumda olduğu daha da belirginleşir. Fakat yine AB uyum 

düzenlemeleri içinde yapılan göçmen kaçakçılığı ve ticaretine karışanlara ağır cezalar 

verilmesi gibi yasal değişikler ve ilgili siyasa uygulamaları ile Türkiye’nin bu konularda aldığı 

önlemlerin son yıllarda etkili olmaya başladığı çok açıktır. Örneğin, Türkiye’de yakalanan kaçak 

göçmen sayılarındaki belirgin düşüş, 2000 yılında yaklaşık 100 000 kaçak göçmen 

yakalanırken 2005 yılında bu sayının 40 000’lere inmesi, sınır ve vize ihlallerini önlemek için 

alınan sıkı önlemlerin bir sonucudur. Kısacası, AB üyelik perspektifi belirtilen diğer noktalarda 

olduğu gibi, Türkiye’nin AB normları ile uyumlu siyasalara ve uygulamalara önem vermesine 

bu alanda da neden olmuştur. 
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BÖLÜM 8  

SONUÇ: 1923’TEN 2023’E ULUSLARARASI GÖÇ SIYASET 

VE SIYASA ALANLARI 

 

8.1 GIRIŞ 
 

Bu sonuç bölümünün temel amacı iki yönlüdür. İlk olarak, Cumhuriyet’in kuruluşundan 

bu yana Türkiye’de dışgöçle ilgili siyaset ve siyasa alanlarının ana özelliklerini özetlemek ve 

bu alanlardaki süreklilik çizgilerini ve kırılma noktalarını ortaya koymak amaçlanmıştır. İkinci 

olarak ise 2023 yılında yüzüncü kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nde 

önümüzdeki yıllarda ne tür uluslararası göç siyaset ve siyasaları ile karşı karşıya kalınabileceği 

konularında çıkarsamada bulunmak hedeflenmiştir. Bu amaçları gerçekleştirmek için bu 

çalışma içinde farklı düzeylerde ele alınan şu konulara yeniden değinmek kaçınılmazdır: 

uluslararası göç olgusu ile ilgili kavramlar ve eğilimler; uluslararası göç konuları üzerine 

kuramsal yaklaşımlar; modern toplumlardaki uluslararası göç tarihinin incelenmesi (özelikle 

geleneksel göç toplumları, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan işgücü göçü, sığınma ve 

mülteci hareketleri); uluslararası göç üzerine siyasa üretme ve uygulama süreçleri; uluslararası 
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göç üzerine ekonomik, demografik, ve siyasal ve toplumsal odaklanmalar; küresel düzeyde 

uluslararası göçün devlet egemenliği ve toplumsal etik üzerine tartışma konusu olması. Bu 

konuları burada tekrar göz önüne getirmek Türkiye’deki göç siyaset alanının geçmişini ve 

bugününü daha iyi anlamak ve bu alanın geleceğine yönelik öngörülerde bulunmak için atılmış 

bir adımdır. 

 

Uluslararası göç kavramı ülkeler içindeki itici ve çekici nedenlerle dünyada farklı ülke 

vatandaşlarının sınırları aşarak başka ülkelere gitmelerini içermektedir.  Elbette her sınır geçişi 

uluslararası göç anlamına gelmemektedir. Daha çok göreceli uzun süreli ve yerleşmeye dayalı 

hareketler bu kavram içinde algılanmaktadır. Örneğin, 2000’li yılların sonunda yıllık bazda 

Türkiye’ye 24 milyon yabancı ülke vatandaşı gelirken, bunlar arasında ancak 150-200 bin 

kişinin göreceli uzun kalışları içeren sınır girişleri olduğu tahmin edilmektedir. Benzer şekilde 

yıllık 10 milyon kadar Türkiye vatandaşının sınır çıkışı yaptıkları ve bunların arasında 

yurtdışında uzun ya da sürekli kalacak yaklaşık 150-200 000 kişinin bir çeşit göçmen tanımı 

içine girdiği söylenebilir. Bugün Türkiye’den yurtdışına göç eden Türkiye yurttaşları arasında 

Avrupa’ya aile birleşimi ya da evlilik nedeniyle gidenlerin yanı sıra, ABD, Avustralya ya da 

Kanada gibi ülkelere yönelen yerleşme ya da öğrenci göçü çerçevesinde gidenler de vardır. 

Bu arada özelikle Avrupa ülkelerine sığınmacı ya da mülteci olarak gitmeye çalışan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlarının varlığı da bilinmektedir. Orta Doğu ülkelerine ya da Rusya ve Orta 

Asya ülkelerine giden geçici işçiler arasında birçok Türkiye kökenli kişinin bulunduğu da 

görülmektedir. 

 

Öte yandan Türkiye’ye gelen göçmenlerin arasında Türkiye’nin İskan Kanunu 

çerçevesinde gelmelerine daha olumlu baktığı Türk ve Müslüman kökenli çevre ülke 

yurttaşlarının yanı sıra sayıları hızla artan profesyonel, iş adamı, ya da öğrenci yabancı ülke 

vatandaşları vardır. Bu yabancılara son yıllarda güneş ya da emeklilik göçü kavramı içinde 

gelen Avrupalılar eklenmiştir. Öte yandan düzensiz göç içinde ülkeye gelen üç farklı tür 

göçmen görülmektedir. Ülkeden transit olarak Batı ya da Kuzey’deki ülkelere gitmek isteyen 

ve Türkiye’yi köprü olarak kullanan göçmenlerin yanında, Türkiye’deki farklı sektörlerde geçici 

ve dönüşümlü olarak çalışan düzensiz göçmenler Türkiye’ye gelmektedir. Ayrıca ülke Orta 

Doğu başta olmak üzere farklı Asya ve Afrika ülkelerinden gelen birçok sığınmacı ve 

mültecilerin varış noktası olmuştur. 
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Tarihsel ve güncel olarak Türkiye’nin bir göç alan ve göç veren ülke olduğu açıktır. Son 

yıllarda buna bir de göçe geçiş ülkesi olma süreci eklenmiştir. Bu çerçevede bakıldığında 

Türkiye dünya üzerindeki farklı göç istemleri ve rejimleri içinde önemli bir aktördür. Bu geniş 

küresel göç alanı içinde, hem göç veren hem de göç alan bir ülke olarak Türkiye diğer 

devletlerle bir insan alış-verişi içindedir. Bu ülkeler arasında ABD, Avustralya ve Kanada gibi 

geleneksel göçmen ülkeleri olduğu gibi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında göç alan Avrupa 

ülkeleri de vardır.  Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlar kadar son yıllarda birçok Asya ve Afrika 

ülkesi de bu göç resminin içine girmektedir. Ekonomik ve siyasal itici ve çekici nedenler kadar, 

oluşan göç kültürleri içindeki ağlar ve ülkelerin uyguladıkları siyasetleri de oluşan göç 

hareketlerine katkıda bulunmaktadır. Bu siyaset ve siyasa alanına ekonomik, demografik, 

siyasal ve kültürel değişkenler sıklıkla farklı dinamikler getirmektedir. Geçmişte olduğu gibi, 

günümüzde de, devletler ilgili göç siyaset ve siyasalarına karar verirken, bir yandan ülke 

ekonomisinin özelikle işgücü pazarı ile ilintili arz ve talep dengelerine bakmakta, diğer yandan 

ise bu bakış açısı içinde ülkenin demografik göstergelerinin ve özellikle onların gelecekte 

alacağı eğilimlerin önemini göz önüne almaktadırlar. Örneğin, 1960’lı yılların başında 

Türkiye’den yurtdışına göç cesaretlendirilirken, ülkedeki işsizliğin geçici de olsa azaltılması 

hedeflenmiş, öte yandan ülkedeki yüksek doğurganlık hızı ve hızlı kentleşme gibi demografik 

özellikler bu göç stratejisinin arkasındaki önemli göstergeler arasında sayılmıştır. Öte yandan 

türdeş bir ulus-devlet yaratma ve bu ulus-devleti koruma çabası bir yandan Türkiye’ye Türk ve 

Müslümanların göçlerinin desteklenmesini, diğer yandan ise ülkeden Türk ve Müslüman 

olmayan nüfusların dışa göçünü hızlandıracak eğilimlerin ortaya çıkmasını getirmiştir. 

 

Uluslararası göç siyaset ve siyasa alanları düşünüldüğünde, göç dalgalarının başka 

ülkelerden ülkeye yönelişi ile ülkeden başka ülkelere olan göç konularında birbirinden çok farklı 

siyasi konumlar alındığı açıkça görülmektedir. Öte yandan, daha önce vurgulandığı gibi, bu 

siyaset ve siyasa alanlarında birbirleriyle ilintili olsa da iki farklı düzeyden söz edildiği açıktır. 

Bunlardan birincisi göçün somut ortaya çıkışı, oluşumu, sınır geçişleri süreci ile ilgilidir. İkincisi 

ise, göçün oluşması sonrasında birey göçmenlerin ve ailelerinin göç edilen ülkedeki 

yerleşmeleri, çalışmaları, yaşamları, uyum süreçleri ve hatta o ülkenin vatandaşları haline 

gelmeleri konuları ile bağlantılıdır. Özellikle göçün yoğun olduğu yerlerde ve zamanlarda bu 

ikinci boyut üzerine geliştirilen siyaset ve siyasa alanları genişlemektedir. Örneğin, özelikle 

Almanya olmak üzere Avrupa’da Türkiye kökenli göçmenler üzerine yapılan tartışmaların çoğu 

bu göçmenlerle ilgili yerleşme, çalışma, yaşam, uyum ve vatandaşlık konularına 

yoğunlaşmaktadır. Bu tartışmaların görece olarak daha çok göçmen alan ülkeleri, daha az da 

Türkiye’yi ilgilendirdiği açıktır. Ancak göçle ilgili siyaset ve siyasa alanlarının göçün üç önemli 
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aktörünü  --- göç alan ülke, göç veren ülke ve göçmenler --- hızla içine alan bir küresel 

yönetişim alanı haline gelmesi, bu süreç içindeki her aktöre etkin bir rol vermektedir. 

Almanya’da yaşayan ve hatta Alman vatandaşı olmuş Türk göçmenler için Türkiye’nin, 

Türkiye’de yaşayan ve hatta Türk vatandaşı olmuş Alman göçmenler için de Almanya’nın etkin 

bir aktör olarak rolü sürmektedir. Uluslararası kuruluşlar ve göçmenlerin sivil toplum örgütleri 

de bu sahnede önemli rollere sahiptirler. Diğer bir söyleyişle uluslararası göç ve göçmenler 

küresel siyasal dinamiklerin, egemen ulus-devlet değerlerinin ve evrensel etik anlayışlarının 

arasında farklılaşan bir siyaset ve siyasa alanının konusu halindedirler. Uluslararası göçün ve 

göçmenlerin bu yönetişim gerektiren konumu yirminci yüzyıldan yirmibirinci yüzyıla uzanan 

çizgide dünyanın birçok köşesinde daha da belirgin hale gelmiştir. 

 

8.2 GÖÇ SIYASETININ ARKASI: BIR ÜLKE VE BIRÇOK GÖÇ  
 

Türkiye’de gelişen modernleşme projesi içinde son yüzyıla bakıldığında göç olgusunun 

önemli konumu açıkça görülmektedir. Bu çalışma içinde sıklıkla vurguladığımız gibi, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin tarihi uluslararası göç hareketleriyle iç içedir.  Bu tarihin erken dönemi ulus-

devlet yaratma süreci içinde daha türdeş bir toplumun yaratılması yönünde çabalara tanıklık 

etmiştir. Bu çerçevede yeni kurulan ulus-devletin sınırları içindeki gayri-Müslim nüfusun 

dışarıya göçü sağlanmıştır, ayrıca buna paralel olarak bu sınırların dışında komşu bölgelerde 

kalan Müslüman ve Türk nüfusların ülkeye göçü desteklenmiştir. Yirminci yüzyıl başında, 

İmparatorluğun çöküşünden bu yüzyılın ortasına kadar Türkiye toprakları üç milyona yakın 

gayri-Müslim nüfusu göçle kaybederken, yaklaşık iki milyon kadar Türk ve Müslüman nüfusu 

da yine göçle kazanmıştır.  Bu dönemde uluslararası göç İmparatorluk sonrasında azalan ülke 

nüfusunun arttırılması için bir araç olarak da kullanılmıştır. Böylece bu erken dönemden 

başlayarak uluslararası göçün bir yandan siyasal, bir yandan ekonomik bir değişken olarak 

ülkedeki farklı siyaset ve siyasa üretme alanlarının önemli bir bileşeni olduğu görülmüştür.  Bu 

dönem açık şekilde uluslararası göçün ulus-devlet merkezli bir anlayışla kurgulandığı yılları 

içermektedir.  

 

İçine girdiği modernleşme projesi çerçevesinde Türkiye’nin kente ve sanayiye dayalı bir 

toplum yaratma iradesi açıktır. Bu bağlamda, önceleri ağırlıklı olarak kırsal alanda yoğunlaşmış 

ve tarımla uğraşan bir toplumu barındıran ülke, İkinci Dünya Savaşı öncesinde bu görüntüsü 

fazla değişmemiş olsa da, savaş sonrasında ivmesi hızla artan bir kentleşme sürecine girmiştir. 

Bu süreç daha çok nüfusun hızla köyden kopuşuna, ancak yavaş gelişen sanayileşme süreci 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 314 

içinde köyden kente göç edenlerin aynı hızla işçileşme sürecine girememelerine tanıklık 

etmiştir. Sonuç olarak, içgöçe dayalı çarpık bir kentleşme ile yoğun bir toplumsal dönüşüm 

süreci yaşanmıştır. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da oluşan göç sistemi içinde 

göç veren bir ülke olarak belirmesi, sözünü ettiğimiz bu süreç sonucu gerçekleşmiştir. Yirmici 

yüzyılın ortalarına gelindiğinde, ülkedeki modernleşme projesinin hedeflerinden birisi önceleri 

daha çok içgöçle ülke içinde ve sonra bu göçün dışgöçe bağlanması ile ülke dışında 

gerçekleşmeye başlamıştır: daha çok sayıda daha kentli ve sanayi ve servis sektöründe çalışan 

bireylerin yaratılması. 

 

1960’lı yılların başında, Türkiye’den yurtdışına yönelen uluslararası göç akımları 

temelde ekonomik faktörlerle ilintilidir. Savaş sonrasında ekonomilerinin gelişimini sağlamak 

için çevre ülkelerden göçmen işçi alımına giden Batı Avrupa ülkelerinin işgücü talebi karşısında 

Türkiye artan işsizlik oranını düşürmek ve ekonomiye döviz girdisi sağlamak için işgücü ihracını 

Kalkınma Planları’yla da desteklemiştir. 1961 sonrasında ülkeden Avrupa’ya göç eden işçi 

sayısında büyük bir artış gözlemlenmiş, 1964 yılında göçmen işçi sayısı yıllık 66 000’e ulaşarak 

en yüksek değere ulaşmıştır. 1975 yılı Türkiye’den Avrupa’ya yönelen toplu işgücü göçünün 

Avrupa’daki ekonomik kriz nedeniyle son bulduğu yıldır. Türkiye’deki resmi rakamlara göre 

1961-1974 arası dönemde 800 000 işçi, İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK) aracılığıyla Avrupa’ya 

göç etmiştir. Bu göçmen işçilerin 649 000’i (yüzde 81) Almanya’ya, 56 000’i (yüzde 7) Fransa’ya, 

37 000’i (yüzde 5) Avusturya’ya, 25 000’i Hollanda’ya, diğerleri ise çeşitli Avrupa ülkelerine göç 

etmiştir. 1970’li yılların ikinci yarısında yurtdışına yönelen Türk göçünün yönünde önemli bir 

değişim gözlemlenmiş, bu dönemde Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın petrol ihraç eden ülkeleri 

yeni göç alanları olarak belirmiştir. Batı Avrupa’ya yönelen göç dalgaları ile ilgili söylenmesi 

gereken diğer bir önemli nokta ise, her ne kadar 1970’li yıllarda Türkiye’nin bu bölgeye vermiş 

olduğu işgücü hareketliliği azalmışsa da, Avrupa’ya yönelen göç tamamen son bulmamış, ileriki 

yıllarda aile birleşimi, sığınmacı ve mülteci göçü ve düzensiz göç (yasadışı göç) gibi yeni 

biçimler alarak varlığını sürdürmüştür.  

 

1960’lı yılların sonlarında Avrupa göç rejiminin değişen dinamikleri ve işgücüne duyulan 

talebin azalması, Türk hükümetini yeni arayışlara yöneltmiştir. İşsizlik probleminin beraberinde 

getirdiği kaygılar da bu arayışta etkili olmuştur. İşte bu bağlamda, Avustralya, Kuzey Afrika ve 

Orta Doğu ülkeleri Türk göçmen işçileri için yeni varış noktaları haline gelmiştir. 1967 yılında 

Avustralya hükümeti ile imzalanan işgücü anlaşması Türk hükümetinin bu yeni stratejisinin 

somut bir örneği olmuştur. Burada şu noktanın altını çizmek önemlidir: Bu dönemde Türkiye ve 
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Avustralya hükümetlerinin göç politikaları arasında önemli bir farklılık bulunmaktadır. Avustralya 

göç politikasında göçmen grupların ülkeye kalıcı olarak yerleşmesi beklentisi hakimken, Türk 

göç politikası misafir-işçi kavramı üzerine temellenmiştir. 1968-1974 yılları arasındaki dönemde 

yaklaşık 12 000 Türk işçisi ve aile üyeleri Avustralya’ya göç etmiştir. 1960 sonrasında 

Türkiye’den yurtdışına yönelen göçün genel çizgisi göz önüne alındığında, Avustralya’ya olan 

göç niceliksel olarak fazla önemli olmasa da, bu göçün geleneksel bir göçmen ülkesine 

yönelmesi ve kalıcı yerleşme özelliği taşımasıyla ayırt edici bir özelliğe sahip olduğu 

görülmektedir.  

 

1980’lerde başta Suudi Arabistan, Libya ve Irak olmak üzere Kuzey Afrika ve Orta Doğu 

ülkeleri Türkiye’den önemli miktarda işçi göçü alan ülkeler konumuna gelmiştir. Türkiye’nin Türk 

göçmenlerine açık yeni kapılar bulma arayışı Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin işgücüne 

duyduğu talep ile örtüşmüştür. 1973 sonrası petrol fiyatlarındaki hızlı yükselme ve bunu takiben 

petrol ihraç eden ve az nüfusa sahip Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin gelir seviyelerindeki 

artış, bu ülkelerde işgücüne duyulan talebi artırmıştır. 1975-1980 arasındaki dönemde 75 

000’den fazla Türk işçisi bu ülkelere göç etmiştir. 1990 yılına kadar Türkiye’den Arap ülkelerine 

yönelen geçici göçmen işçi sayısının 700 000’e ulaştığı tahmin edilmektedir. Ancak, 1990’ların 

ortalarında hem petrol ihraç eden ülkelerdeki büyük ölçekli altyapı projelerinin tamamlanması, 

hem de Körfez Krizi’nin olumsuz koşulları Türkiye’den bölgeye yönelen işçi göçünün 

azalmasına neden olmuştur. 1980’lerde 250 000 civarında olan göçmen işçi sayısı, 1990’ların 

başlarında 140 000’e, 2000’lerde ise  100 000’in altına düşmüştür.  

 

Türkiye’den yurtdışına yönelen göçün son safhasını, göreceli olarak daha az sayıda 

göçmen işçinin BDT ülkelerine olan göç hareketi oluşturmuştur. Sovyetler Birliği’nin çöküşünü 

izleyen dönemde bölgede ortaya çıkan yeni ülkelerde yeniden yapılanma programları 

başlatılmıştır. Bazı Türk firmalarının aktif olarak bu programlarda yer alması önemli büyüklükte 

proje bazlı ve iş temelli göç hareketine neden olmuştur. Körfez Krizi’nin getirdiği olumsuz 

koşullarla boğuşmakta olan Arap ülkelerine yönelik göçün giderek azaldığı bir dönemde, BDT 

ülkelerine yönelen göç dalgası, Türkiye’den yurtdışına göçün sürdürülebilirliği bakımından 

önem teşkil etmiştir. Türkiye’den bu ülkelere olan işgücü göçü giderek artış göstermiştir: 1992 

yılında yıllık 8000 olan göçmen işçi sayısı, 1993 yılında 20 000’i, 1994 yılında ise 40 000’i 

aşmıştır. 2005 yılında 70 000’den fazla Türk işçisinin bölge ülkelerinin işgücü pazarında 

çalışmakta olduğu kaydedilmiştir.  
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1960 yılı sonrasında Türkiye’ye göç veren bir ülke kimliği veren bu dışgöç hareketlerinin 

bugün için iki temel sonucu vardır: dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Türkiye kökenli göçmen 

topluluklarının varlığı ve oluşan göç kültürü ve ağları içinde halen devam eden dışgöç olgusu. 

Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde 1960 yılları başında hızlanan dışgöçle başlayan sürecin bir 

sonucu olarak 4,5 milyonun üzerinde Türkiye kökenli göçmenin ve aile fertlerinin olduğu tahmin 

edilmektedir: Bunlardan dört milyona yakını Avrupa’dadır --- ki bunların dörtte birinden fazlası 

bulundukları ülkelerin vatandaşları olmuşlardır. Yaklaşık 250 000 Türkiye kökenli göçmen ve 

çocuklarının Kuzey Amerika’da, 100 000 kadarının Avustralya’da yaşadığı bilinmektedir. 

Ayrıca 150 000’in üzerindeki göçmen işçinin Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu 

ülkelerinde bulunduğu tahmin edilmektedir.  Bu göç resmi, bize Türkiye’nin bugünkü nüfusuna 

oranlarsak ülke nüfusunun yaklaşık yüzde altısının başka ülkelerde yaşadığını göstermektedir: 

Böylece niceliksel büyüklüğü ile de uluslararası göç ve göçmenlerle ilgili konuların Türkiye’de 

önemli bir siyaset ve siyasa alanı olarak belirmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

 

1920’li yılların başında ulus-devlet inşa projesinin bir parçası olarak Türk ve Müslüman 

kimlikli yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye göçü bir kenara bırakıldığında, ülkeye yönelen 

“yabancı”ların uluslararası göçü olarak nitelendirilebilecek bir nüfus hareketinin 1980’lı yıllara 

kadar sınırlı kaldığı görülmektedir.  Bu nedenle, Türkiye’nin göç alan bir ülke kimliğiyle anılması 

oldukça yeni bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Son otuz yıl içinde, Türkiye’ye yönelen göç 

hareketleri nitelik olarak çok farklı nüfus hareketlerini içerir hale gelmiştir.   Türkiye bugün  bir 

çok ülkeden, çeşitli nedenlerle gelen farklı din, dil ve ırka sahip yabancı göçmenin ve 

sığınmacının yollarının kesiştiği bir ülkedir. Bu çerçevede Türkiye sadece göç alan bir ülke 

değil, aynı zamanda başka ülkelere gitmek isteyen yabancıların kullandığı bir “geçiş ülkesi” 

konumundadır. 

 

Bugün Türkiye’nin göç panoraması üçlü bir sınıflandırma içerisinde incelenebilir: bavul 

ticareti, kayıtdışı (kaçak) işgücü göçü ve geçiş göçünü içeren düzensiz göç; profesyoneller, iş 

adamları, öğrenciler ve son dönemde artan emekli göçünü içeren düzenli göç ve zaman zaman 

düzensiz göç ile iç içe girebilen sığınmacı ve mülteci göçü. Düzensiz göç hareketi öncelikle, 

1970’lerin sonundan itibaren bavul ticareti yapmak için İstanbul’a gelen Polonyalılarla 

başlamış, daha sonra SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelenlerin katılımıyla devam 

etmiştir.  Bunların dışında İran, Irak, Tunus ve Fas gibi Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden 

gelen yabancıların da bu ticarete katıldıkları görülmüştür. Komünist rejimlerin çökmesiyle 

birlikte, esnekleşen seyahat koşulları ve piyasa ekonomisinin sağladığı imkanlarla, bavul 
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ticareti yoğunluk kazanmıştır. 1990’ların ortalarından itibaren ise bavul ticaretinde önemli bir 

azalma olmuştur. Buna paralel olarak, sözü edilen ülke vatandaşlarının Türkiye’de ev işleri, 

eğlence, fuhuş, tekstil, tarım ve inşaat gibi sektörlerde kayıtdışı olarak çalışmaya başladıkları 

gözlenmiştir. Son yıllarda, Türkiye’de işgücüne katılan kayıtdışı göçmenlerin geldikleri ülkeler 

arasında Moldova, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Ermenistan ve Romanya gibi ülkeler öne 

çıkmaktadır. Öte yandan genellikle İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Gana, Nijerya 

ve Somali gibi belirli Asya ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin Türkiye’yi bir geçiş ülkesi 

olarak kullanarak, Avrupa’ya ya da başka gelişmiş ülkelere gitmeye çalıştıkları bilinmektedir. 

Bu göçmenler çoğunlukla insan kaçakçılarının yardımıyla Türkiye’ye yasadışı yollarla girmekte 

ve benzer yollarla Türkiye’den ayrılmakta ya da ayrılmayı denemektedirler.  Düzensiz göç 

hareketlerine dair hacim ve eğilimleri tespit etmeye yönelik yeterli ve güvenilir veri bulmak 

zordur.  Türkiye’de güvenlik makamları tarafından düzensiz göçmen olmaları nedeniyle 

yakalanan kişilere ait rakamların değerlendirilmesiyle, bu tür göçün 1990’lı yılların ortalarından 

2000’li yılların başlarına kadar hızla artarak yıllık 90 000 - 100 000 seviyesine geldiği 

görülmüştür.  2001 yılından başlayarak yakalanan düzensiz göçmen sayısının ara ara 

gözlemlenen yükselişlere rağmen genelde düşmeye başladığı, 2002 yılında      83 000 olan bu 

sayının, 2007 yılında 64 000 seviyesine indiği tespit edilmiştir. 

 

Düzenli göç hareketi ise Türkiye’ye göç eden profesyoneller, iş adamları ve öğrencileri 

içermektedir ve özellikle son yirmi yıl içerisinde söz konusu göçmenlerin sayısında artış olduğu 

bilinmektedir. 2000’li yılların başındaki resmi verileri göz önüne aldığımızda, yaklaşık 150 000 

- 160 000 yabancı ülke vatandaşının Türkiye’de oturma izinleri bulunmaktadır.  Türkiye’ye 

artan bir hızla yönelen düzenli göç dalgalarından biri de “uluslararası emekli göçü”dür. Bu göç 

dalgası içinde, başta Alanya olmak üzere Antalya’nın pek çok ilçe ve kasabası; Bodrum, 

Marmaris ve Didim gibi turizm merkezleri ve çevreleri önemli sayıda emekli Avrupalı göçmene 

ev sahipliği yapmaktadır. Güvenilir istatistiklere ulaşmak zor olsa da, şu ana kadar yapılan 

çalışmalar sadece Alanya’da büyük çoğunluğunu Almanlar ve Hollandalıların oluşturduğu 

5000 – 7000 göçmenin yerleşik olduğunu göstermektedir.  

 

Sığınmacı ve mülteci göçüyle ilgili gelişmeleri değerlendirildiğinde, 1970’lerin sonu ve 

1980’lerin başında Türkiye’nin, çoğunluğu Orta Doğu’dan ve bazı Asya ve Afrika ülkelerinden 

gelen kaçak göç ve sığınma talepleriyle karşılaştığı görülmektedir.  İlk büyük sığınma ve 

mülteci hareketi 1979 yılında İran’daki rejim değişikliğiyle gerçekleşmiştir.  Bunu, İran-Irak 

Savaşı, Irak’ın Kuveyt’i işgali, Körfez Savaşı, Saddam rejimi politikaları ve 2003 Irak işgali 
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sonrasında gelişen nüfus hareketleri takip etmiştir.  Son yıllarda Asya ve Afrika kökenli 

sığınmacıların başvurularında da artış olduğu gözlenmektedir. Ancak, Türkiye’nin 1951 

Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu coğrafi sınırlama çoğunluğunu Avrupa dışından gelenlerin 

oluşturduğu sığınmacıların durumunu güçleştirmektedir.  Coğrafi sınırlama Türkiye’ye 

uluslararası kurumlardan ve çeşitli ülkelerden ciddi eleştirilerin yöneltilmesine neden 

olmaktadır.  Bir ara çözüm olarak, 1994 tarihli Yönetmelik çerçevesinde, Türkiye Avrupa 

dışından gelen sığınmacılara “geçici sığınma hakkı” vermiş, bu sığınmacılar arasında mülteci 

statüsü edinenler için üçüncü ülkelere yerleştirme sürecine girmiştir.  Son yirmibeş yıl içinde 

Türkiye’ye yönelen farklı göç dalgalarının toplam büyüklüğü göz önüne alındığında, sığınma 

ve mülteci hareketinin niceliksel olarak büyük bir ağırlığının olduğunu söylemek mümkün 

değildir.  Ancak rakamlar küçümsenecek ölçüde de değildir.  1997 - 2005 yılları arasında 

Türkiye’ye yaklaşık 24 000 sığınma başvurusu yapılmıştır.  Son yıllarda ise, Türkiye’ye yönelen 

sığınma başvurularında bir azalma kaydedilmiştir. 1990’ların sonunda sığınmacıların sayısı 

yıllık 6000 iken, 2000’li yılların ortalarına gelindiğinde bu rakam 4000’den azdır.  2007’de bu 

rakam yaklaşık 7000’e, 2008’de ise 13 000 civarına ulaşmıştır. 

 

8.3 GÖÇ SIYASETI VE SIYASALARI: DÜN, BUGÜN VE YARIN 
 

Sonuç bölümünün bundan sonraki aşamasında ilk önce tarihsel olarak Türkiye’de 

dünden bugüne uluslararası göç siyaseti ve siyasalarının genel durumunu özetledikten sonra, 

2023 yılına kadar bu alanlarda ne tür değişiklikler gözlenebileceği üzerine bir değerlendirme 

yapılacaktır. Bu değerlendirmeleri daha sistematik yürütmek için, irdelememiz önce Türkiye’yi 

bir göç veren ülke olarak ele alacak, sonra da bir göç alan ve göçe geçiş sağlayan bir ülke 

kimliği üzerinden inceleyecektir. 

 

Tarihsel olarak, Türkiye’den yurtdışına yönelen göçün iki genel çizgisi olmuştur. 

Bunlardan ilki, sıklıkla tekrarladığımız şekliyle ulus-devletin kurulması ve korunması sürecinde 

Müslüman olamayan nüfusun yurtdışına çıkışını hızlandıran, en azından bunu önlemeye 

yönelik uygulamalardan kaçınan etkinlikler olmuştur. Kurtuluş Savaşını izleyerek Anadolu’daki 

Rum nüfusun Yunanistan ile yapılan nüfus mübadelesi sonrasındaki yıllarda, siyasi nedenlerle 

bazı dönemlerde artan baskılar ile gayri-Müslimlerin ülkeden ayrılışı açık ve yazılmayan bir 

siyaset alanının belirgin parçası olmuştur. Bu göç, erken Cumhuriyet döneminde ekonomik 

açıdan ulusal kapitalist sınıfa varlık ve sermaye transferi gerçekleştirmek için, daha sonraki 

yıllarda ise Kıbrıs sorunu gibi Türkiye’nin uluslararası sorunlarını aşmak için siyasi bir araç 
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olarak kullanılmıştır. İkinci çizgide gelişen dışgöç hareketi ise 1961 yılından başlayarak 

ekonomik bir bakış açısından ülkenin sorunlarını çözmek gibi bir siyasal karar üzerinden 

gelişmiştir. İşsizliği azaltmak, döviz girdisi sağlamak ve böylece ekonomik gelişmeyi sağlamak 

açısından dışa göç işlevsel görülmüş ve yapılan Kalkınma Planlarında açık bir siyasa olarak 

gündeme gelmiştir. Geçici ve işçi göçü olarak Avrupa’ya yönelen bu göç hareketi üzerine 

ülkede siyasa üretenlerin ekonomik fayda temelli bu bakış açısı 1980’li yılların başında iki 

temel nedenle değişmiştir: göç edenlerin gittikleri ülkelerde kalıcılığa dönmesi ve Türkiye 

ekonomisinin yeni liberal eğilimlerle, doğrudan yabancı yatırımlar ve uluslararası finans 

çevreleri ve dinamikleri ile entegre olmak gibi, göçten ve göçmenlerden gelecek ekonomik 

girdinin önemini yitirmesi. Bu aşamada yeni göç dalgaları ancak Orta Doğu’da ya da Bağımsız 

Devletler Topluluğu ülkelerinde müteahhitlik hizmetleri alan şirketlerin sözleşmeli işçileri bu 

ülkelere geçici işçi olarak taşımaları ile oluşmuştur. Bu, devletin bir anlamda kolaylaştırıcı bir 

aracı rolüyle desteklediği bir göç türü olmuştur. 

 

Türkiye’de devletin 1980’li yıllar sonrasında dışgöçü siyasal ya da ekonomik bir araç 

olarak görüp bu alanda siyaset geliştirdiği ve siyasalar ürettiğini söylemek güçtür. Dış ülkelere 

göç konusunda devletin etkin ve açık herhangi bir konum aldığı görülmemektedir. Öyle ki, son 

beş yıldır uluslararası düzeyde ve göç veren ülkeler bağlamında yeniden sıcak şekilde 

tartışılan göç, işçi dövizleri ve kalkınma ilişkisi konuları Türkiye’de yalnızca 1960’lı ve 1970’li 

yılların gündem maddeleri olarak kalmış ve son yirmi yıldır neredeyse hiç ele alınmamıştır. Bu 

çerçevede, örneğin, Merkez Bankası’nda bulunan ve bu banka için maliyeti yüksek olan 15 

milyar Amerikan Doları düzeyindeki birikimin değerlendirilmesi konusu devlet kurumları 

katında alçak sesle dillendirilmektedir. Benzer şekilde, göç veren ülkeler için uluslararası 

düzeyde önemli bir tartışma alanı olan beyin göçü konusunda Türkiye’de belirli bir siyasa 

geliştirme eğilimi görülmemektedir. Öte yandan, geri dönen göçmen işçilerin, ailelerinin ve 

çocuklarının ülkeye yeniden yerleşmelerini ve uyum süreçlerini sağlıklı bir süreçle geçirmeleri 

üzerine devlet tarafından 1970-1980 döneminde geliştirilen sınırlı sayıda siyasa girişimi olsa 

da, daha sonraki dönemlerde bu alanda da bir etkinlik görmek mümkün olmamıştır. Bu 

çerçevede geliştirilen projeler geri dönen ailelerin çocuklarının okula uyumları konusunda, 

örneğin Almanca yabancı dilli okulların oluşturulması, dönen işçilerin ülkeye vergisiz ev eşyası 

ve iş kurma malzemesi getirmeleri gibi uygulamaları içermektedir. 

 

Farklı ülkelerde sürekli ya da geçici olarak yaşayan Türkiye kökenli göçmenlere yönelik 

siyaset ve siyasa alanlarını belirleyen iki birbiriyle çatışan bakış açısının birlikte var olduğu 
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görülmektedir. Bunlardan ilki, bu göçmenlerin Türkiye ile olan bağlarının mümkün olduğunca 

korunması, diğeri ise bu göçmenlerin bulunduğu ülkelere uyum süreçlerinin desteklenmesi. 

Son yirmi-otuz yıllık dönem içinde özellikle ülkedeki Kürt sorunu, siyasal İslam ve laiklik 

tartışmalarının yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerle de ilişkilendirilmesi Türkiye’de 

bu göçmenlere yönelik siyaset ve siyasa alanına bir başka boyut eklemektedir. Bununla birlikte 

bu göçmenlerin bulundukları ülkede Türkiye’nin (sıklıkla devletin) lobi çalışmasına katkıda 

bulunması beklendiğinden, devletin yurtdışı temsilcilikleri kanalıyla bu göçmenler üzerinde 

yoğun ve süregelen bir dizi kampanya yürüttüğü bilinmektedir. Zaman zaman bu kampanyanın 

yurtdışında kimliğini yeniden keşfetme süreci içinde kendini daha çok Müslüman, daha çok 

Kürt, daha çok Alevi hisseden Türkiye kökenli göçmenlerin resmi Türk kimliğine zarar verdiği 

düşüncesiyle bu farklı alt kimlikleri hedef aldığı da bilinmektedir. Türkiye’den gönderilen 

öğretmenler ve din adamları yoluyla bu göçmenlerin bu resmi Türk kimliği içinde kalmaları bir 

genel siyasi proje olarak belirmektedir. 

 

Diğer yandan göçmenlerin ve aile üyelerinin göçle ilgili sorunlarını çözme yolunda ilgili 

resmi düzenlemeler içinde önemli değişiklikler yapıldığı da bilinen bir gerçektir. Bu çerçevede 

özellikle göçmen çocuklarının Türkiye ile bağlarının korunması bağlamında onların zorunlu 

askerlik sorumluluğunu kolay yerine getirmelerini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır: 

Yurtdışına göçmen olarak giden erkekler ve onların erkek çocukları için belirli bir miktar döviz 

ödeyerek (5112 Avro ya da bu değere eşit başka döviz) yalnızca 21 gün askerlik yapmak 

mümkün olmaktadır. 6-15 aylık zorunlu askerlik süresinin tarihsel ve ideolojik olarak yerleşik 

olduğu ülkede göçmenler için bu kolaylığın sağlanması oldukça liberal bir siyasa değişikliği 

olarak ele alınmalıdır. Benzer şekilde, 1981 yılında çifte vatandaşlığın yasal hale gelmesi, bir 

yandan göçmenlerin Türkiye ile bağlantılarını koruma ve onları kaybetmeme, diğer yandan ise 

onların bulunduğu ülkelerde siyasal ve toplumsal yaşama vatandaş olarak etkin bir şekilde 

katılmaları ve uyum sağlamaları yönünde siyasi bir irade içinde olduğunu göstermektedir. Son 

yıllarda, yine yurtdışındaki Türkiye kökenli göçmenlerin ülke ile bağlantılarının korunması 

bağlamında onlara Türkiye’deki seçimlerde oy verme hakkı verilmesi amacıyla yasal 

düzenlemeler yapılması konusu devlet kurumlarının gündemine girmiştir. Bütün bu Türkiye 

odaklı siyasa uygulamalarının ve girişimlerinin yanı sıra, birçoğu söylem düzeyinde olsa da, 

son yıllarda Türkiye’de devletin Türkiye kökenli göçmenlerin bulundukları ülkelere uyum 

sağlamaları, o ülkelerin dillerini öğrenmeleri, oralarda eğitim sistemi içinde sosyalleşmeleri, o 

ülkelerde siyasete ve sivil toplum etkinliklerine katılmaları ve vatandaş olmaları yönünde tavır 

aldığına tanık olunmaktadır. 
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Türkiye’nin uluslararası göç alan bir ülke olması yine İmparatorluk sonrasında bir ulus-

devlet oluşturulması sürecinde çevre ülkelerde kalan Türk ve Müslüman nüfusun ülkeye 

gelmesinin açık bir dizi siyasa ile desteklenmesi ile başlamıştır.  Bu siyasal konumlanma 1934 

İskan Kanunu ile dolaysız, açık, etkin ve müdahaleci bir yöntemle devletin göçü bir siyasal araç 

olarak görmesi anlamına gelmektedir. Bu yasal düzenleme ile ülke nüfusunu daha türdeş 

kılmak ve nüfusu artırmak için Türk soyundan olan yabancı ülke vatandaşlarının göçünü ve 

ülkeye yerleşmesini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. İskan Kanunu bu konumu ile 2006 yılına 

kadar Türkiye’ye yönelen uluslararası göçü düzenleyen ana yasal düzenleme olarak yürürlükte 

kalmış, 2006’da yapılan yeni İskan Kanunu ise yine aynı anlayışa sahip olarak Türk soyundan 

olan yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’ye göçünü tercih eden siyasal bir duruşu taşımayı 

sürdürmüştür. Kısacası Türkiye’nin göç alan bir ülke olması bugün de devlet açısından 

yalnızca Türk (ve Müslüman) olan yabancıların göçü içinde meşru görülmekte ve 

desteklenmektedir. Onların dışında yabancıların ülkeye göçü şüpheyle karşılanmakta, bunun 

arzulanmayan bir olgu olduğu izlenimi bütün açıklığıyla verilmektedir. 

 

Türkiye’ye yönelen uluslararası göçü belirleyen bu temel siyaset bugüne dek 

değişmemiş olsa da, 1980 yılından bu yana Türkiye beklenmeyen şekilde Türk ve Müslüman 

olmayan göçmenlerin de geldiği de facto bir göç ülkesi olmuştur. Bu göçün önemli bir 

bölümünün düzensiz göç olduğu göz önüne alındığında, bu gelişmenin Türkiye’deki ilgili 

siyasetlerin konumunda bir değişimi yansıttığı söylenemez. Ancak bir yandan özelikle çevre 

ülkelerdeki siyasal karışıklıklar ve ekonomik değişimler, diğer yandan ise genel küreselleşme 

eğilimleri Türkiye’de devletin istemi dışında ülkenin birçok yabancı ülke vatandaşı için göç 

edilecek bir ülke olarak belirmesini getirmiştir. Daha önce vurgulandığı gibi bu göç dalgaları 

profesyoneller, iş adamları, öğrenciler ve son dönemde artan emekli göçmenleri içine alan 

düzenli göç hareketlerinden daha çok, bavul ticareti, kayıtdışı (kaçak) işgücü göçü, geçiş göçü 

ve sığınmacı ve mülteci hareketleri de olmak üzere düzensiz göçü de içermektedir. Türkiye’de 

uzun süre bu göç hareketleri karşısında açık, dolaysız, etkin ve müdahaleci bir siyasa üretme 

sürecine girilmemiş, başka bir söyleyişle kayıtsız kalınmıştır. Bu noktada bu açık siyasetsizlik 

bir anlamda kapalı bir siyaset etkinliği olarak da yorumlanabilir. Düzensiz göçün, özelikle bavul 

ticareti ile gelişen şekliyle, ülke ekonomisine katkısı belki de bu kayıtsız kalışın nedenlerinden 

birisi olmuştur. Öte yandan geçiş göçü de, Türkiye’ye gelenlerin Batı’yı ve Kuzey’i hedef 

almaları nedeniyle --- Türkiye’ye bir sorun yaratmadıkları düşüncesiyle --- bir anlamda göz 

kapatılarak izlenmiştir. 
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Ancak 1990’lı yılların ortalarında iç dinamiklerin etkisinden daha çok dış dinamiklerin 

etkisiyle Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı yabancı ülke vatandaşlarının göçü ile ilgili bir siyaset 

geliştirme ve siyasalar üretme yoluna girilmiştir. İlk olarak, 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların 

başında Orta Doğu kaynaklı yoğun sığınma ve mülteci hareketlerine hedef olan Türkiye, 1951 

Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu coğrafi sınırlama kaydı ile yalnızca Avrupa’dan gelecek 

sığınmacılara mülteci hakkı verme duruşunu değiştirmeden, Avrupa dışından gelen bu 

sığınmacılara geçici sığınma hakkı verme yoluna gitmeye zorlanmıştır. 1994 Sığınma 

Yönetmeliği bu konuda ad hoc ve de facto bir temelde Türkiye’nin sığınma mülteci hareketleri 

ile ilgili yeni siyasalarını belirlemeye başladığını göstermiştir. Türkiye bir yandan yabancılar için 

göç ve sığınma ülkesi olmama duruşunu korumaya çalışırken, diğer yandan da özellikle 

uluslararası eleştirilerden uzak kalmak için bu ara yolu sığınma politikası olarak benimsemiştir. 

Sığınma ve mülteci hareketlerine uluslararası standartlar açısından daha kabul edilebilir 

siyasalar üretme yolunda daha liberal ve etken adımlar atan Türkiye, 1980’lerden bugüne 

değin yoğun düzensiz göç hareketleri ile karşılaşmış olsa da, bu göç olgusuna karşı 

siyasetsizlik siyasetini korumuştur. 

 

2000’li yılların başından itibaren Türkiye’ye yönelen ve ağırlıklı olarak düzensiz olan 

göçün ilgili uluslararası göç rejimleri için yansıması, ülkenin insan ticareti ve insan kaçakçığı 

konusunda yeterince mücadele vermediği gerekçesiyle ilgili uluslararası kuruluşlar, ABD ve 

AB ülkeleri tarafından ciddi bir eleştiri ile karşılaşması sonucunu getirmiştir. Özelikle AB’nin bu 

konuyu da Türkiye’nin AB üyelik tartışmaları içine katması sonucu, Türkiye’de göç üzerine 

siyaset ve siyasa üreten kişi ve kurumların belirli göç konularını ciddiye almalarını sağlamıştır.  

Bu çerçevede, öncelikle insan ticareti ve kaçakçılığı ile mücadele konusunda yeni yasal 

düzenlemeler yapılmış, yabancıların Türkiye’de çalışma izinleri ile ilgili daha özgürlükçü 

düzenlemelere gidilmiş,  düzmece evliklerle vatandaşlığa geçişi önlemek için yabancıların Türk 

vatandaşları ile evlendiklerinde vatandaşlığa geçişlerinde üç yıllık bir zaman aralığı getirilmiştir. 

Kısacası bir yandan düzensiz göçle mücadele eğilimi yükselirken, diğer yandan da Türkiye’nin 

yabancılar için de bir göç ülkesi olması hukuksal ve idari düzeylerde istenilir olmasa da, 

kabullenilir olmaya başlamıştır. Özelikle AB üyeliği tartışmaları bağlamında, bir anlamda bu 

siyaset ve siyasa değişikliklerinin üyeliğe giden yolda ve başlayan üyelik müzakereleri içinde 

bir koşul olarak belirmeye başladığı bir atmosferde,  Türkiye ülkeye gelen göç olgusunu önemli 

bir siyaset ve siyasa alanı olarak algılamaya başlamıştır. Ancak burada izlenen yol bu konunun 

teknik olarak bir çözüme ulaştırılmasından daha çok, üyelik müzakerelerinde bir pazarlık 

unsuru gibi kullanılması eğilimini yansıtmaktadır. Bunun en güzel örneği, 1951 Cenevre 

Sözleşmesi üzerindeki coğrafi sınırlamanın kaldırılması tartışmalarıdır.  Daha önce birkaç kez 
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(sonuncusu AB üyeliği uyum süreci çerçevesinde hazırlanan Sığınma ve Göç Eylem Planı 

içinde olmak üzere) bu sınırlamanın belirli bir tarih içinde kalkacağı konusunda açık ifadeler 

olmasına rağmen, bugün bunun ancak üyelik kesinleştikten sonra kalkacağı belirtilmektedir. 

Benzer şekilde İltica Yasasının düzenlenmesindeki gecikme de Türkiye’de göç ve sığınma 

konularında yapılacak yeni yasal ve idari düzenlemeler üzerine siyasi iradenin yeterince 

belirginleşmediğinin bir örneğidir. 

 

Bu noktada Türkiye’nin uluslararası göçle ilgili siyaset ve siyasalarının bugün ağırlıklı 

olarak AB-Türkiye ilişkilerine endeksli bir düzeyde yürüdüğünü söylemek olasıdır. Bu durum 

Türkiye’nin hem bir göç alan ve göçe geçiş veren ülke, hem de göç veren ülke konumuyla ilgili 

olarak daha birçok farklı düzeyde bu şekilde yürümektedir. Göç veren bir ülke olarak 

Türkiye’nin AB ülkeleri temelli bir göç rejimine derinden bağlı olması ve üyelik ile serbest 

dolaşım konularının bu resmin içinde tartışılması AB merkezli tartışmaların odağında 

olmaktadır. Öte yandan göç ve sığınma alan ve göçe geçiş veren bir ülke olarak, Türkiye’nin 

AB sınırlarına göç ve sığınma olgusunu taşıması yine AB merkezli göç tartışmalarına katkıda 

bulunmaktadır. Bu tartışmaların arkaplanındaki temel düşünce AB üyeliğinin gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği varsayımları ile orantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Burada genel ancak 

kapsamlı bir bakış açısından şu önermeyi yapmak mümkündür: bu üyelik gerçekleşse de 

gerçekleşmese de, Türkiye ile ilgili uluslararası göç olgusu --- hem Türkiye’ye yönelen göç, 

hem de Türkiye’den yurtdışına olan göç --- AB’yi ve AB ülkelerini ilgilendiren bir konu olarak 

kalacaktır.  Bu bağlamda uygulanan ya da kurgulanan siyasetler ve siyasalar bu geniş 

çerçevede düşünülmelidir. Diğer bir söyleyişle aşağıda daha özgül şekilde ortaya konulacak 

olan ilgili siyaset ve siyasalar, hem Türkiye, hem de AB ve AB üyesi ülkeler açısından, genel 

bir göç sistemi ya da rejimi kavramı içinde düşünülmelidir. Bu düşünceye ise ulus-devlet 

merkezli bakış açılarından daha çok, ulus-ötesi bir alanda oluşan ve küresel yönetişim 

gerektiren bir olguya bakma anlayışı egemen olmalıdır. Bu bakış açısında, birbiriyle ilgili her 

göç aktörü külfetleri başkasının sırtına yıkmak değil, külfetleri paylaşmak felsefesini 

benimsemelidir. Bu benimseyiş içinde ise, devlet-merkezli yukarıdan aşağıya siyaset ve siyasa 

üretme yöntemi değil, insan-merkezli ve aşağıdan yukarıya, göçmenleri ve onların insani ve 

toplumsal çevrelerini de katan bir siyaset ve siyasa üretme yöntemi uygulanmaya 

çalışılmalıdır. 

 

Bu çalışmanın amaçlarından birisi olan bugünden 1923 yılına kadar olan süre içinde 

Türkiye’nin uluslararası göç siyaseti ve siyasaları ile ilgili yapılabilecekler konusunda bir öngörü 
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geliştirilmesi bağlamında, daha sistematik yaklaşmak nedeniyle, burada önce ülkenin göç 

veren bir ülke olması, sonra da göç alan bir ülke kimliği üzerinden önerilerde bulunulacaktır. 

Şüphesiz, Türkiye nüfusunu nitelik ve nicelik olarak derinden etkileyen bu iki yönlü nüfus 

hareketinin etkileşimi üzerine de --- Türkiye’den yurtdışına giden göçü ülkeye gelen göçle 

birlikte düşünerek --- genel ve kapsayıcı bir siyaset algısı olması önemlidir. 

 

Türkiye’den yurtdışına yönelen uluslararası göçle ilgili dolaysız, açık, kapsamlı temel 

bir, ya da bir dizi, siyaset dokümanı yoktur. Bu tür dokümanların eksikliği özelikle 1980’li 

yıllarda kendini yoğun bir şekilde hissettirmiştir. 1960-1980 döneminde göçü ülke ekonomisinin 

gelişimi için fazlasıyla işlevsel bulan bir siyaset anlayışı içinde özelikle işçi dövizleri ve geri 

dönen işçilerin ve bu dövizlerin ülke ekonomisine katkısı yönünde bir dizi siyasanın gündemde 

olduğu bilinmektedir. Ancak 1980 sonrasında, yurtdışına göçle ilgili belirgin bir siyasal 

anlayışın göstergesi olabilecek uygulamalar oldukça sınırlı kalmıştır. Bu alanda geliştirilen yeni 

siyasalar ancak belirli özgül sorunlar ortaya çıktığında ya da çok genel olarak göç sürecinin 

ortaya çıkardığı kaçınılmaz sonuçlara yanıt vermek için formüle edilmiştir. Diğer bir söyleyişle, 

devletin bu alanı önceden düşünerek, kapsamlı ve etkin bir siyasetle yönetme isteği içinde 

olduğu görülmemiştir.  Bu dönemde, ülkede göç üzerine siyaset ve siyasa üretenlerin dışa 

göçü bir ekonomik strateji olarak görmedikleri gibi, kendiliğinden olan bu göç hareketlerine 

karşı konumlarını belli edecek bir işaret vermedikleri de bir gerçektir. Kısacası, devletin burada 

etken değil, edilgen bir aktör olarak kalmayı tercih ettiğine tanık olunmaktadır. 

 

Türkiye’de devletin bu dönem içinde yurtdışına yönelen göç üzerine değil, yurtdışında 

yaşayan göçmenlere ve onların aile üyelerine yönelik siyasetlerinin öne çıktığı görülmektedir.  

Özelikle geçici işçi göçünün, göçün vardığı ülkelerde kalıcılığa dönüşmesi gerçeğini 

kabullenen siyaset ve siyasa üreticilerini en temel bakış açısı bu göçmen topluluklarını göç 

alan ülkelerde lobi çalışması yapan Türkiye temsilcileri olarak görmek üzerine kurulmuştur. 

Ancak bu göçmenlerin bulundukları ülkelere uyum sağlamaları sorunsalı da son yıllarda 

Türkiye’deki siyaset sorumlularının gündemine girmiştir. Bu bağlamda, hem daha Türkiye-

merkezli politika ve uygulamaların yeni koşullara uyarlanması, hem Türkiye kökenli 

göçmenlerin yoğunlaştığı göç alan ülkelerin uyum ile ilgili kaygılarının paylaşılması, hem de 

çoğu artık bulundukları ülkelerde vatandaş da olan bu göçmenlerin ve aile üyelerinin Türkiye 

ile yaşadıkları ülkeler arasındaki ulus-ötesi alanda yaşayan çok kimlikli insanlar olarak 

yaşamalarının yollarının bulunması gündemin önemli siyasa sorunları olarak ortaya 

çıkmaktadır.  
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Türkiye’nin AB üyeliği bağlamında yeniden önemli bir siyaset alanı olarak beliren 

Türkiye’den yurtdışına göç ve yurtdışında yaşayan Türk göçmenler üzerine yeni oluşmuş 

somut bir siyaset belgesi ve ilgili yeni uygulamaları görmek son yıllar içinde de mümkün 

olmamıştır. Sonuç olarak, bugün genel boyutlarıyla, Türkiye’nin göç veren bir ülke olarak ve 

içinde bulunduğu ilgili uluslararası göç rejimlerinin dinamiklerini gözeterek, ayrıca uluslararası 

toplumda kabul görmüş genel göç ve göçmen politikaları ve uygulamalarından da 

yararlanarak, kapsamlı, ayrıntılı ve şeffaf bir dizi göç ve göçmen siyasası ile kendi göç 

sorunsalına sahip çıkması beklenmektedir. Özel olarak ise, bu göç politikalarının (a) göçün 

yöneldiği farklı göç ülkelerinin ve ortaya çıkan farklı göç ve göçmen türlerinin özelliklerini ayrı 

ayrı ele alması, (b) halen süregelen göç akımları ile birlikte --- ki bunların hemen hemen hepsi 

şu anda belirli büyüklükte Türkiye kökenli göçmenin bulunduğu ülkelere yönelmektedir --- yeni 

varış noktalarına oluşabilecek yeni göç akımlarının da göz önüne alması, (c) ülkeye geri dönen 

göçmenlere ve ailelerine yönelik servislerin oluşturulması, (d) yurtdışına göçün ülkeye 

sağlayacağı ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel girdilerin artırılması amacıyla 

kurumsallaşmanın sağlanması yönünde girişimleri olmalıdır. Benzer şekilde, yine özel 

anlamda ilgili göçmen politikalarının (a) yurtdışında halen yaşamakta olan farklı göçmen 

gruplarına göre farklı siyasalar uygulanmasını --- örneğin, başka ülkelerde yerleşenlere o 

ülkelere uyumu, geçici işçi göçü içinde olan kişilere ailelerine/bölgelerine/ülkelerine yatırım 

yapmalarını, yurtdışındaki öğrenci göçmenlerin yurda dönüşlerini cesaretlendirmek gibi --- (b) 

göçmenleri bulundukları ülkede devletin siyasal misyonunu gerçekleştirecek aktörler olarak 

görülmesi yerine, onları devletin hizmet sunabileceği yurttaşlar olarak görülmesini, (c) 

göçmenlerin kendilerinin, sivil toplum etkinlikleri ile, etkin olarak bu siyasa üretme ve uygulama 

süreçlerine katılmasını öngörmelidir. 

Bu çerçevede, Türkiye’den yurtdışına yönelen göç ve yurtdışında yaşayan göçmenlerle 

ilgili olarak, daha özgül boyutlarıyla, geleceğe yönelik şu siyaset ve siyasa konuları gündeme 

getirilebilir: (a) Bugünkü egemen liberal, demokratik ve küresel değerler göz önüne 

alındığında, her ne kadar devletin müdahaleci bir aktör olarak yurtdışına göçü yönetmesi 

beklenmese de, aşağıda belirtilen nedenlerle Türkiye’de devletin dışgöçü etkin şekilde 

düzenleyici roller alması, bu çerçevede siyasalar üretmesi ve uygulamalara geçmesi 

beklenebilir: yurtdışında bulunan Türkiye kökenli geniş göçmen topluluklarına dayanan 

göçmen ağları nedeniyle yoğun bir göç dalgası halen yaşanmaktadır; ülkede hala dışa göç 

baskısı vardır, bu nedenle örneğin, Türkiye’den kaynaklanan yoğun düzensiz (“yasadışı”) göç 

ve sığınma hareketleri vardır; küresel dinamikler Türkiye’de de vatandaşları göç hareketlerine 

katılmaya daha yatkın kılmaktadır; öte yandan, çevre ülkelerde farklı niteliklerde işgücüne talep 

demografik nedenlerle hızla artmaktadır;   (b) Türkiye’den göç etmek isteyen farklı nitelikteki 
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işgücünü yeni göç alan ülkelere (kuzeyde Rusya, Avrupa’nın güneyinde  İtalya ve İspanya gibi) 

ya da yeni göç türlerine (geçici, dönüşümlü ya da mevsimlik) yönlendirmek; (c) Yerleşmeye 

dayalı göç içinde başka ülkelerde yaşamaya başlayan göçmenlere oraya uyum sürecinde 

yardımcı olacak, geçici işgücü göçü içinde göç edenlere ise çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili 

hakların korunmasını sağlayacak konsolosluk hizmetlerini gerçekleştirmek; (d) Geri dönen 

göçmenlerin, ailelerinin ve çocuklarının Türkiye’ye uyumları konusunda özelikle iş ve eğitim 

konusunda somut servisleri kurumsallaştırmak; (e) Özelikle işçi dövizlerinin ülkeye çekilmesi, 

bu dövizlerin ekonomiye üretken bir düzenleme içinde geri dönüşünün sağlanması için 

programlar geliştirmek; (f) Yurtdışında göçmenlere ve ailelerine hizmet verecek konsolosluk 

görevlilerinin, öğretmenlerin ve din görevlilerinin etkin görev yapacak eğitimli, gittikleri ülke 

konusunda bilgili ve o ülkenin de dillerini bilen kişiler olmasını sağlamak; (g) Çifte (ya da çoğul) 

vatandaşlık kurumunun göçmenlerin hem Türkiye’de hem de bulundukları ülke kapsamında 

işlevselliğini korumak için bu tür vatandaşlığı kabul etmeyen ülkelerle müzakere etmek; (h) 

Göçmenlere Türkiye’deki seçimlerde yurtdışından oy kullanma hakkının kullanılmasını 

gerçekleştirmek; (ı) Bütün bu göç ve göçmenlerle ilgili siyaset ve siyasa üretme süreçlerinde 

göçün üç önemli aktörün olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bu süreçlere mümkün olduğunca 

diğer aktörlerinde fikrini katmak.  

Türkiye’nin ülkeye yönelen uluslararası göçle ilgili de dolaysız, açık, kapsamlı temel bir 

siyaset dokümanına sahip olduğunu söylemenin --- İskan Kanunu hariç ---mümkün olmadığı 

daha önce vurgulanmıştı. Böyle bir dokümanın yokluğu 1923 yılından bu yana belirgin bir 

şekilde hissedilmektedir. Bu alanda varolan belirgin bir siyasal anlayışın göstergesi olabilecek 

yasal ve idari düzenlemelerinde bir sistematik içinde ortaya çıktığını söylemek zordur. Türkiye, 

bu yeni göç hareketlerine hazırlıksız yakalanmış, bu olgu ülke içinde önemli bir siyasal ve 

toplumsal tartışma yaratmamıştır.  Öte yandan yabancıların göçüyle ilgili yapılan sınırlı ve 

geçici düzenlemeler ve uygulanan politikalar uluslararası toplumun sert eleştirilerine neden 

olmuştur. 1980’lerden bu yana tarihinde ilk kez belirgin bir “yabancı göçü” ile karşılaşan 

Türkiye, erken Cumhuriyet döneminde kurgulanmış göç politikalarıyla bu yeni göç ortamını 

düzenlemekte zorlanmaktadır.  Bu bağlamda, ülke hem eski göç politika ve uygulamalarının 

yeni koşullara uyarlanması, hem yeni göç ortamının dünyada da egemen olan “güvenlik 

temelli” kaygılarla düzenlenmesi, hem de uluslararası göçün ekonomik ve demografik 

boyutlarının da değerlendirilmesi gibi karmaşık boyutları olan yeni göç politikaları oluşturma 

süreçleriyle karşılaşmaktadır.  

Son on yıl içinde Türkiye’nin uyguladığı “sistemsiz”, “esnek” ve “geçici” düzenlemelerin 

yerini Avrupa Birliği (AB) uyum süreci etkisinde gelişen ve daha çok ulusüstü ve 

hükümetlerarası örgütlerin işbirliği (ve hatta baskısı) ile kurumsallaşmaya başlayan göç 
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politikaları ve uygulamaları oluşturma süreci almıştır.  Bu süreçte, bir yandan özellikle sığınma 

ve mülteci hareketleri üzerine odaklanan, diğer yandan daha çok düzensiz göç üzerine 

yoğunlaşan bir bakış açısı egemen olmuştur.  İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı bunun bir 

ürünüdür. Sonuç olarak, genel boyutlarıyla, Türkiye’nin ulusal çıkarları ile uluslararası 

toplumda kabul görmüş genel göç ve sığınma politikaları ve uygulamaları arasında bir uyum 

gözeterek, kapsamlı, ayrıntılı ve şeffaf göç politikaları üretmesi gerekmektedir. Özel olarak ise, 

bu göç politikalarının, (a) ulus-devleti kurma kaygısını aşarak, günümüzün küresel değerlerini 

içine alan ve birey göçmenin insan haklarına odaklanan bir anlayışta olması, (b) küresel 

yönetişim perspektifinden, ilgili göçün paydaşı olan diğer devletler, uluslararası örgütler ve sivil 

toplum aktörleri ile “külfetin başkalarının omuzlarına yüklenmesi” değil “ külfetin paylaşılması” 

anlayışıyla oluşturulması ve uygulanması, (c) göçü şemsiye bir kavram olarak değerlendirip, 

ülkenin farklı göç türleri (geçici / yerleşmeye dayalı göç, düzenli/düzensiz göç, işgücü göçü, 

aile birleşimi, sığınma ve mülteci hareketleri gibi) ile karşılaşabileceği gerçeğini yansıtması, (d) 

göçmenlerin ülkeye girişi, oturma ve çalışma izinleri, vatandaşlık kazanma hakları ve diğer 

entegrasyon boyutlarını kapsayacak şekilde bir dizi farklı alandaki politikaları içermesi 

gerekmektedir. 

Yine sonuç olarak, Türkiye’ye yönelen göçle ilgili, daha özgül boyutlarıyla, ilgili siyaset 

ve siyasalar anlamında şunlar önerilebilir: (a) “İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı”nın yukarıda 

belirtilen genel bakış açısında yeniden düzenlenmesi, göç olgusunun daha kapsamlı ele 

alınması ve iltica konusunun genel göç kavramı içinde değerlendirilmesi sonucunda planın 

“Göç ve İltica Ulusal Eylem Planı” olarak adlandırılması; (b) göç ve sığınmayla ilgili dağınık 

politikaların ve uygulamaların gözden geçirilmesi ve bunların uluslararası standartlara uyumlu 

hale getirilmesine devam edilmesi; (c) göç ve sığınma alanlarında ilgili yasal düzenlemelerin 

(mevcut yasaların yeniden düzenlenerek ya da yeni yasalar yapılarak) oluşturulması, bu 

bağlamda özellikle yeni “yabancılar” ve “sığınma” yasalarının bir an önce çıkarılması; (d) göç 

ve sığınma alanlarında ilgili yasal düzenlemelerin idari anlamda tam olarak uygulanması, bu 

uygulamalarda yapılabilecek yeni idari değişikliklerin gerçekleştirilmesi (örneğin, 2004 tarihli 

Yabancıların Çalışma İzinleriyle İlgili Yasa’nın uygulanmasında ortaya çıkan ciddi idari 

sorunların ortadan kaldırılması); (e) Türkiye’nin sığınma politikaları çerçevesinde uluslararası 

alanda en fazla eleştiri alan “coğrafi sınırlama”nın kaldırılması (bu konunun Türkiye’nin AB 

üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda, Avrupa ve sığınmacı üreten ülkeler arasında bir 

tampon bölge haline gelme endişesi anlaşılabilir olsa da, uluslararası hukukun uygulanması 

ve sığınma hakkının korunması bağlamında değerlendirilmesi); (f) göç ve sığınmayla ilgili 

yetkili kurum, kuruluş ve bakanlıklar arasında işbirliği, koordinasyon ve eşgüdüm eksikliğinin 

giderilmesi, bu doğrultuda teknik ve finansal kaynakların sağlanması, aynı zamanda kurumlar 
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arası ve kurumlar içi personel eğitimine önem verilmesi; (g) merkezi yönetim, yerel yönetimler, 

ilgili uluslararası kuruluşlar ve ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği 

anlayışının geliştirilmesi; (h) göç ve sığınma konularının sorumluluğunu yüklenecek ayrı bir 

kamu kurumunun/organının oluşturulması (bu konuda İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir 

örgütlenme olsa da, henüz yeterli kurumsal etkinlik ve yetkinliği olmayan bu oluşumun 

güçlendirilmesi); (ı) göç olgusunun, siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları dışında insani boyutu 

olduğu unutulmadan, Türkiye’ye farklı nedenlerle gelen göçmen, sığınmacı ve yabancılara dair 

varolan önyargıları hafifletmek, artan yabancı düşmanlığını azaltmak ve bir arada yaşama 

kültürünü geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmaların yapılması (örneğin, göç ve sığınma 

konularının okul müfredatlarında okutulması); (i) gelen göçmenlerin ve sığınmacıların 

uluslararası hukuk ve standartlar bağlamında insan haklarına dayalı temel hizmetlerden, 

özellikle barınma, çalışma, sağlık ve eğitim alanlarında faydalanması, bu göçmen ve 

sığınmacıların ülkeye entegrasyonu konularında gerekli çalışmaların yapılması (sığınmacılara 

ve hatta kaçak göçmenlere misafirhane düzenlemelerinde uluslararası hukuk ve standartlara 

uyulması); (j) Türkiye’ye gelen göçmen, sığınmacı ve yabancıların, nicelik ve niteliklerini 

sağlıklı ve güvenilir bir biçimde belirleyecek bilgi ve veri değerlendirme sistemlerinin 

geliştirilmesi, konu ile ilgili faaliyet gösteren (bilgi toplayan) kurumlar arasında işbirliği ve 

eşgüdüm çalışmalarının artırılması.  

Her ne kadar Türkiye’nin uyguladığı “sistemsiz”, “esnek” ve “geçici” düzenlemelerin 

yerini, AB  uyum süreciyle gelişen ve daha çok ulus-üstü ve hükümetlerarası örgütlerin işbirliği 

(ve hatta baskısı) ile kurumsallaşmaya başlayan göç politikaları ve uygulamaları oluşturma 

süreci almışsa da, bu süreçte de, özellikle sığınma, mülteci hareketleri ve düzensiz göç üzerine 

yoğunlaşan bir bakış açısı egemen olmuştur. Sonuç olarak, bugün göç veren, alan ve göçe 

geçiş sağlayan bir ülke olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu ilgili uluslararası göç rejimlerini 

gözeterek, uluslararası toplumda kabul görmüş genel göç ve göçmen politikaları ve 

uygulamalarından yararlanarak, kapsamlı, ayrıntılı ve şeffaf bir dizi göç ve göçmen siyasası ile 

kendi göç sorunsalına sahip çıkması beklenmektedir.  
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EKLER 

EK 1: 885 SAYILI İSKAN KANUNU 1926 
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EK 2: 2510 SAYILI İSKAN KANUNU 1934 (İLK HALI) 
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EK 3: 2510 SAYILI İSKAN KANUNU 1934 (SON HALI- 2006) 

    Kanun Numarası: 2510 

    Kabul Tarihi: 14/06/1934 

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/06/1934 

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 2733 

    **26/09/2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5543 sayılı İskân 

Kanunu'nun 48. maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır.** 

    MUKADDEME: İSKAN MINTAKALARI 

    Madde 1 - (Değişik madde: 18/06/1947 - 5098/1 md.) 

    Muhacir ve mültecilerle göçebelerin ve gezginci çingenelerin yurt içinde yerleştirilmeleri; 

Türk kültürüne bağlılık ve nüfus oturuş ve yayılışının düzeltilmesi amacıyla Bakanlar Kurulunca 

yapılacak programa uygun olarak İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca 

tertiplenir. 

    Madde 2 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

    FASIL I: MUHACİRLERİN VE MÜLTECİLERİN KABULÜ 

    Madde 3 - (Değişik madde: 18/11/1935 - 2848/3 md.) 

    Türkiye'de yerleşmek maksadile dışarıdan münferiden gelmek istiyen Türk soyundan 

meskün veya göçebe ferdler Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğinin mütalaası alınmak şartile 

Dahiliye Vekilliğinin emrile ve müçtemian gelmek istiyen Türk soyundan meskün veya göçebe 

ferdler ve aşiretler ve Türk kültürüne bağlı meskün kimseler işbu kanunun hükümlerine göre 

Dahiliye Vekilliğinin mütaleası alınmak şartile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğinin emirlerile 

kabul olunurlar. Bunlara muhacir denir. 

    Kimlerin ve hangi memleketler halkının Türk kültürüne bağlı sayılacağı İcra Vekilleri Heyeti 

kararile tesbit olunur. 

    Türkiye'de yerleşmek maksadile olmayıp bir zarüret ilcasile muvakkat oturmak üzere 

sığınanlara mülteci denir. 4 üncü maddede yazılı sebebler bulunmıyan mülteciler Türkiye'de 

yerleşmek isterlerse ve bunu yazı ile bulundukları yerin en büyük idare amirine bildirirlerse 

haklarında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince muhacir muamelesi yapılır. 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 345 

    Öbür mülteciler için Dahiliye Vekilliğince haklarında vatandaşlık kanunu ahkamı tatbik 

olunur. 

    Muhacirlerin alınma yolları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğince, mültecilerin ise Dahiliye 

Vekilliğince yapılacak talimatnamelerle tesbit olunur. 

    (Ek fıkra: 30/06/1939 - 3657/1 md.) Türkiye'de yerleşmek maksadiyle ve Hükümetten iskan 

yardımı istememek şartiyle dışarıdan gelmek istiyen Türk soyundan olan kimseler Hariciye, 

Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliklerince müştereken tesbit olunacak şekiller 

dahilinde konsoloslarımızın verecekleri muhacir vizesiyle Türkiye'ye gelirler ve serbest 

muhacir olarak kabul olunurlar. Bu yolda geleceklerin pasaportlarına muktazi meşruhat verilir. 

    İcra Vekilleri Heyeti bu madde hükümlerinin hangi yerler halkına tatbik olunacağını tayin ve 

tesbit eder. 

    Madde 4 - A: Türk kültürüne bağlı olmıyanlar, 

    B: Anarşistler, 

    C: Casuslar, 

    Ç: Göçebe çingeneler, 

    D: Memleket dışına çıkarılmış olanlar, Türkiye'ye muhacir olarak alınmazlar. 

    Bulaşık hastalıklılar doğrudan doğruya Hükümet hastanelerine gönderilip orada parasız 

tedavi olunurlar. 

    Madde 5 - Hususi bir ahit dolayısiyle Türkiye'ye mecburi olarak gelenler yapılan muahede 

hükümlerine ve Hükümetçe verilen kararlara göre alınırlar. 

    Madde 6 - A: Muhacirler sınırlardan girdikleri veya nakil vasıtalarından çıktıkları yerin en 

büyük mülkiye memuruna kendilerini ve ailesi fertlerini yazdırıp bir "muhacir kağıdı" almağa ve 

bir vatandaşlığa girme beyannamesi imzalamağa mecburdurlar. Muhacir kağıdı muvakkat 

doğum kağıdı yerine geçer ve bir yıl muteber tutulur. 

    B: Muhacir olarak alınanlar, İcra Vekilleri Heyeti karariyle, hemen vatandaşlığa alınırlar. 

Küçükler baba ve analarına veya hısımlarına bağlı tutulurlar. Kimsesiz gelen küçükler, yaşına 

bakılmaksızın, vatandaşlığımıza geçirilirler. 

    Madde 7 - A: (Mülga bent: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

    B: (Mülga bent: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 
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    C: Türkiye'ye geldikleri tarihten itibaren iki yıl içinde iskan istemiyen muhacir ve mültecilere 

iskan yardımı yapılamaz. 

    FASIL II: İÇERDE, NAKİLLER, KÜLTÜR VE İDARE TEDBİRLERİ 

    Madde 8 - (Mülga madde: 15/05/1959 - 7269/51 md.) 

    Madde 9 - (Değişik madde: 18/06/1947 - 5098/3 md.) 

    Göçebeler, gezginci çingeneler İçişleri Bakanlığının mütalaası alınarak Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığınca uygun görülecek yerlerde yerleştirilirler. Bunlar da bu kanunda yazılı 

yardımlardan ve her türlü muafiyetten istifade ederler. 

    Madde 10 - A: Kanun aşirete hükmi şahsiyet tanımaz. Bu hususta her hangi bir hüküm, 

vesika ve ilama müstenit de olsa tanınmış haklar kaldırılmıştır. Aşiret reisliği, beyliği, ağalığı 

ve şeyhliği ve bunların her hangi bir vesikaya veya görgü ve göreneğe müstenit her türlü 

teşkilat ve taazzuvları kaldırılmıştır. 

    B: Bu kanunun neşrinden önce her hangi bir hüküm veya vesika ile veya örf ve adetle 

aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara izafetle Reis, Bey, Ağa ve şeyhlerine ait olarak tanınmış, 

kayıtlı, kayıtsız, bütün gayrimenkuller Devlete geçer. Bu kanun hükümlerine ve Devletçe 

tutulan usullere göre bu gayrimenkuller muhacirlere, mültecilere, göçebelere, naklolunanlara, 

topraksız veya az topraklı yerli çiftçilere dağıtılıp tapuya bağlanır. Bu gayrimenkullerin aidiyeti 

tapu sicillerindeki kayıtlara göre tesbit olunur. Tapu sicillerinde aidiyete dair bir kayıt yoksa 

veyahut kayıtlar yalnız şahıslar namına olupta halk arasında bunların aşirete ait olduğu şayi 

bulunuyor ve aşiret fertleri de bu gayrimenkullerden başkasına sahip bulunmuyorlarsa aidiyet, 

tahkikat üzerine, o yerin idare heyeti karariyle hallolunur; idare heyetlerinin valilerce tasdik 

edilen bu kararı katidir. 

    C: (Mülga bent: 18/06/1947 - 5098/13 md.)  

    Ç: (Mülga bent: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

    Madde 11 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

    FASIL III: İSKAN 

    Madde 12 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

    Madde 13 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

    Madde 14 - ( Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

    Madde 15 - (Mülga madde: 16/06/1970 - 1306/2 md.) 
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    Madde 16 - A: Karı ve koca bir aile olarak iskan edilir: 

    B: Evlenmemiş çocuklar, çocuksuz erkek ve kadın dullar, ana ve baba ile veya bunlardan 

sağ olanı ile birlikte iskan görürler; 

    C: Anasız ve babasız torunlar dede ve büyük analariyle veya bunlardan sağ olaniyle birlikte 

iskan edilirler. Ancak torunların hisseleri tapuda kendi adlarına yazılır; 

    Ç: Anasız ve babasız çoçuklar birlikte bulunduğu ve yaşadığı kan, civar ve sıhri hısımlariyle 

birlikte yerleştirilirler. Bunların da hisseleri tapuda kendi adlarına yazılır. 

    D: Anasız ve babasız çocuklar, kan ve civar veya sıhri hısımlarından biri, yoksa kendi 

başlarına iskan görürler. Bunların küçüklerine ayrıca vasi tayin ettirilir. 

    E: Evli çocuklar ve evli torunlar, başlı başına bir aile olarak iskan görürler; 

    F: (C) fıkrasındaki torunların, (Ç) ve (D) fıkralarındaki çocukların, üvey çocukların ve 

evlatlıkların hisseleri evleninceye kadar hiç bir suretle satılamaz, bağışlanamaz ve 

haczolunamaz; 

    G: Türk muhacir ve mülteciler hısım ve akrabalarının bulundukları yerde iskan olunurlar. 

    Madde 17 - İskan bir aileye, nüfus ve ihtiyacına göre oturacak ev veya ev yeri, sanatkarlara 

ve tüccarlara ayrıca geçim getirecek dükkan veya mağaza yahut bu gibi yapı veya yeri ve 

mütedavil sermaye; çiftçilere de ayrıca kafi toprakla çift hayvanı, alat ve edevatı, tohumluk, 

ahır ve samanlık veya yeri vermekle yapılır. 

    (İkinci fıkra mülga: 11/06/1945 - 4753/64 md.) 

    İskan derecesini gösteren (Toprak tevzi cetveli) ilişiktir.  

    (Ek fıkra: 18/06/1947 - 5098/5 md.) İskan edilecek her aileye nüfuslarına göre dağıtılacak 

çeşitli toprak miktarı ve dağıtış şekli Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım Bakanlıklarınca 

hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından tasdik edilecek bir cetvelle tesbit olunur. 

    Madde 18 - İskanda Hükümetçe verilen talimata göre yapı yapılması için malzeme veya 

para verilebilir. Yapı yapmakta kendileri de çalıştırılabilir. 

    İskan için Devlet ormanlarından parasız kereste vermek ve bu yapıları yapmada asker, 

Devlet memur ve müstahdemlerini ve vasıtalarını kullanmak caizdir. 

    Madde 19 - Yeniden kurulan veya canlandırılan köylere, orta malı olarak mevcut nüfusun 

ortak ihtiyacına yetişen mektep, cami, köy odası, karakol, pazar, harman ve mezarlık yerleri, 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 348 

otlak, suvat, Orman Kanunu hükümleri içinde baltalık ve başka ortak ihtiyaçlara lazım yerler 

parasız bırakılır. 

    Mektep odası, çeşme, su yolları, kuyu, sarnıç ve sulama tertibatı da Hükümetçe yapılabilir 

veya tamir edilebilir. Bu işlerde buraya yerleştirilenleri işletmeğe Hükümet salahiyetlidir. 

    Madde 20 - (Mülga madde: 11/06/1945 - 4753/64 md.) 

    Madde 21 - (Mülga madde: 11/06/1945 - 4753/64 md.) 

    Madde 22 - Muhacirlerin, mültecilerin, göçebelerin ve naklolunanların yerleştirilmelerine 

ayrılan veya bunlara verilen yapılar ve topraklar kimin işgali altında olursa olsun vali veya 

kaymakamın yazılı emriyle zabıtaca boşaltılır ve kendilerine teslim olunur. Bunlara vuku 

bulacak tecavüzlerde de vali ve kaymakamlar zabıta marifetiyle tahliyeye salahiyetlidirler. 

    Madde 23 - Bu kanun hükümlerine göre muhacirlere, mültecilere, göçebelere, 

naklolunanlara ve yerlilere dağıtılan yapı ve toprakların temlikine vali ve kaymakamlar 

salahiyetlidirler. Dağıtış defter veya kararlarının altı vali veya kaymakamlarca tasdik edilmesi, 

temliktir. Tasdikli defterlerdeki veya kararlardaki miktarlar muteberdir. 

    (Ek fıkra: 05/07/1939 -3667/3 md.) Bu suretle temlik edilmiş olan gayrimenkuller hakkında 

vukubulacak ayni davalarda hasım taraf yeni malik ile birlikte Hazinedir. 

    (Ek fıkra: 05/07/1939 -3667/3 md.) Temlik tarihinden itibaren bir sene geçtikten sonra 

müstehikler tarafından ancak Hazine aleyhine vaz'ıyet tarihindeki rayiç üzerinden bedel davası 

açılabilir. 

    (Ek fıkra: 05/07/1939 -3667/3 md.) Ayın veya bedelin verilmesine hükmolunduğu takdirde 

mahkeme masrafları yalnız Hazineye yükletilir. 

    Madde 24 - Muhacirleri ve mültecileri ve naklolunanları kendilerine ev yapıncaya veya 

Hükümetçe yaptırılıncıya kadar yerleşecekleri yerde veya civarda mevcut Hükümete veya 

halka ait münasip binalarda barındırmak ve bu binaları vali veya kaymakamın yazılı emriyle 

zabıtaca hemen boşaltmak caizdir. Ancak bu boşaltmanın ev ve bina sahiplerinin yaşamalarını 

ve barınmalarını imkansız kılacak yolda olmaması ve bir yıldan fazla sürmemesi şarttır. 

    Bu yolda binası boşaltılanlara Hükümetçe münasip kira verilir. Muhacirlerin, mültecilerin ve 

naklolunanların geçtikleri yerlerde muvakkat konaklamak üzere bir haftadan fazla bir müddet 

için bina boşaltılmasına izin verilemez. Bu maddenin hükümlerini tatbik için Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekilliğince talimat yapılır. 
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    Madde 25 - Muhacirlerin, mültecilerin, naklolunanların ve göçebelerin yurtlandırıldıklarından 

başlıyarak iki yıl içinde, görülecek hakiki lüzum üzerine, aynı mıntakalarda iskan yerlerini 

değiştirmeğe ve düzeltmeğe Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili salahiyetlidir. 

    FASIL IV: MECBURİYETLER, TASFİYE VE İSTİHKAK MAZBATALARI 

    Madde 26 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

    Madde 27 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

    Madde 28 - (Mülga madde: 18/06/1947 - 5098/13 md.) 

    Madde 29 - (Mülga madde: 16/06/1970 - 1306/2 md.) 

    Madde 30 - (Değişik madde: 18/06/1947 - 5098/7 md.) 

    Hükümetçe iskan edilenlere borçlu veya borçsuz olarak iskan yoluyla verilen gayrimenkuller 

on yıl süre ile hiç bir suretle satılamaz, bağışlanamaz, terhin edilemez, haciz olunamaz. 

Tapularına o yolda kayıt düşürülür. 

    Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının izniyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına terhini 

caizdir. 

    FASIL V: MUAFİYETLER 

    1- GÜMRÜK MUAFİYETİ 

    Madde 31 - (Değişik madde: 30/06/1939 - 3657/2 md.) 

    Bu kanunun hükümlerine göre alınan muhacirlerle dışarıdan gelen mülteci ve aşiret 

fertlerinin birlikte getirdikleri aşağıda gösterilen kendi eşyaları, malları ve hayvanları gümrük 

resmile, bir defaya mahsus olmak üzere, sair bütün teklif ve resimlerden muaftır. 

    A) Zat ve ev eşyası kamilen. 

    1 - Bir aile için: 

    B) Meslek ve meşgale eşyası aşağıdaki kayıtlarla: 

    Çiftçi ise çift hayvanları, arabaları, araba ve koşum takımları, çiftçiliğe mahsus her türlü alet 

ve edevat ve makineleri, damızlık hayvanları, tohumluk ve yiyecek zahireleri ve aşlıkları 

kamilen ve ötedenberi besledikleri büyük ve küçük hayvanlarla zirai mahsullerinden değeri 

6.000 liraya kadar olan mikdarı. 

    San'at ve serbest meslek erbabından ise; her türlü san'at ve meslek alet ve edevatı ve 

makineleri, söküp getirecekleri fabrikaları alet ve edevatı kamilen ve san'at ve mesleklerine 
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mütaallik mamul ve gayri mamul maddelerden değeri 6.000 liraya kadar olan mikdarları 

(trikotaj fabrikası makineleri ve kauçuk sanatlar mamulatından bulunan ayakkabıları hariçtir. 

Ancak zata mahsus ve kullanılmış küçük trikotaj makineleri muafiyetten istifade eder.) 

    Tüccardan ise: ötedenberi satagelmekte oldukları ticaret mallarından değeri (12.000) liraya 

kadar olan mikdarı (şeker, kahve, çay, benzin, petrol, koza, ipek ve ipekliler ve inhisara tabi 

maddelerle trikotaj makineleri ve kauçuk sanayii masnuatından olan ayakkabıları hariçtir.) 

    Bu üç sınıftan hariç ise; Kendi menkul ve gayrimenkulleri bedeli veya mevcut paraları 

mukabili satın alacakları mallardan veya kendi menkullerinden getirecekleri 12.000 liralık 

miktarı (şeker, kahve, çay, benzin, petrol, koza, ipek ve ipekliler ve inhisara tabi maddelerle 

trikotaj makineleri ve kauçuk sanayi masnuatından olan ayakkapları hariçtir). 

    2 - Bir cemaat için (bir köy ve mahalle veya cemaata ait kullanılmış eşya). 

    A) Bütün mektep eşyası; 

    B) Bütün cami eşyası; 

    C) Vakıflara ait eşya ve mahsuller; 

    Ç) Köy ve mahalle odası eşyası, hatıralar ve cemaata yadigar eşya; 

    D) Köyün ve mahallenin orta malı olan boğalar, aygırlar, tekeler, koçlar ve damızlık bütün 

hayvanlar; 

    E) Köy veya mahallenin harman ve orak makinesi ve traktör gibi ortak zirai makine ve aletleri, 

köy değirmeni ve un fabrikası gibi müşterek sanat fabrika ve makineleri. 

    3 - Yukarıdaki bendlerde yazılı gümrük muafiyetlerinin tatbik şekilleri 

    Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Gümrük ve inhisarlar Vekilliklerince müştereken tayin ve 

tesbit olunur. 

    Madde 32 - Muhacirler ve mülteciler 31 inci madde haricinde menkul ve gayrimenkul 

mallarının bedeli veya ellerinde bulunan nakitleri karşılığı Türkiye'de yapacakları sanat veya 

ticaret veya ziraat eşyası getirebilirler. Bu yolda getirilecek eşya gümrük ve sair resimlere 

tabidir. Ancak bu eşyanın şeker, benzin, petrol, koza, ipek ve ipeklilerden ve Türkiye'de 

inhisara bağlı maddelerle trikotaj makineleri ve kauçuk sanayii mahsullerinden olan 

ayakkabılardan olmaması şarttır.  

    Madde 33 - Hükümetçe memleket iktısadiyatını korumak üzere alınan ve alınacak olan 

tedbirler 31 inci ve 32 nci maddelere göre hariçten getirilebilecek eşya hakkında tatbik edilmez.  



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 351 

    Madde 34 - 31 ve 32 nci maddelerdeki muafiyetleri kazanabilmek, Türk vatandaşlığına 

girmek için beyanname verip karşılığında bir kağıt almağa ve getirilen malların, muhacirlerin 

ve mültecilerin kendi malları olmasına vabestedir. 

    Sınırlarda belli kapılardan başka yollardan girmeğe mecbur kalmış olan muhacirler ve 

mülteciler getirecekleri mallar için bir beyanname verirler; aksi sabit oluncuya kadar bu 

beyannameler muafiyet için muteber olur. Kapılardan gelecek muhacirlerin ve mültecilerin 

nizamnamesinde şekil ve mahiyetleri gösterilecek bir vesika göstermeleri yahut yalnız veya 

toplu bir beyanname vermeleri kafidir. 

    Türk vatandaşlığına girmekten vaz geçen veya giremiyen veya getirdikleri malların kendi 

malları olmadığı anlaşılanlardan 31 inci maddeye göre affedilmiş olan teklif ve resimler tam 

olarak tahsil olunur. 32 nci maddeye göre geçirilmiş eşya için bu teklif ve resimler iki kat alınır. 

    Muhacirlere ve mültecilere ait olmadığı halde bu kanunun hükümlerinden istifade edilerek 

geçirilecek gerek eşya ve hayvanlar ve gerek sahipleri 1918 numaralı Kaçakçılık Kanunu 

hükümlerine tabi tutulur. 

    Madde 35 - Muhacirlerin ve mültecilerin gümrüksüz olarak sokacakları malların değeri 

gümrükten geçtiği yerin piyasasındaki toptan fiyata göre tayin olunur. 

    2 - VERGİ VE RESİM MUAFİYETİ 

    Madde 36 - (Değişik madde: 05/07/1939 - 3683/1 md.) 

    A) Hariçten gelecek muhacir ve mültecilerin pasaportları üzerine yapılacak vize muameleleri 

ile kendilerine verilecek eşya ve hayvan vesikaları her türlü resim ve harçlardan muaftır. 

    B) Muhacir ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir mıntakadan diğer 

mıntakaya Hükümetçe naklolunanların bu kanun hükmü dairesinde yapılacak iskan yardımı, 

gümrük ve vergi muafiyeti, tabiiyet, nüfusa ve tapuya tescil ve nakil muameleleri dolayısiyle 

gerek kendileri tarafından verilecek, gerek alakadar dairelerce tanzim olunacak her türlü evrak 

ve bu hususta verecekleri arzuhaller damga resmiyle sair bilümum resim ve harclardan muaftır. 

    Madde 37 - (Değişik madde: 18/06/1947 - 5098/8 md.) 

    Muhacir ve mültecilerle Hükümetçe bu kanun hükümlerine göre yerleştirilenler aşağıdaki 

muafiyetlerden faydalanırlar: 

    1- Vergi muafiyeti: 

    A) Yukarda yazılı kimseler beş yıl arazi, bina, kazanç, buhran, muvazene, hava kuvvetlerine 

yardım ve yol vergilerinden muaf tutulurlar. 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 352 

    Bu muafiyet süresi Hükümetçe iskan edilenlere bu kanun hükümlerine göre yapılacak iskan 

yardımlarından bina ve arazi vergileri için gayrimenkullerin temlik edildikleri tarihi, kazanç, 

buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım ve yol vergileri için bu kimselerin yurda 

geldikleri ve serbest iskana tabi olanlar da muhacir kağıdının verildiği yılı takibeden yıldan 

başlar. 

    Ancak, muhacirlerin huduttan girdiği, mültecilerin yerleşmek talebinde bulundukları, 

göçebelerin ve içerde bir yerden diğer bir yere yerleştirilenlerin iskanına başlandığı tarihten 

muafiyet başlangıcına kadar geçecek zaman zarfında mezkur vergiler aranmaz. 

    Hükümetçe iskan yerleri değiştirilenler yeniden muafiyete mazhar olurlar. Şu kadar ki, nakil 

tarihinde eski muafiyeti hitama ermiş olanların naklin bittiği tarihten yeni mahallerinde iskan 

yardımlarının bittiği tarihe kadar geçen zamana ait vergileri de aranmaz. 

    Bu maddedeki yıl tarihi, taallük ettiği vergi kanunlarında mükellefiyete esas tutulmuş olan 

yılı ifade eder. 

    Eski iskan mevzuatına göre iskan hakkına malik olup da İskan Kanunu hükümlerine göre 

yerleştirilmeleri icabedenler hakkında da yukardaki hükümler uygulanır. 

    B)Bu kanun hükümlerine göre Hükümetçe temlik edilen toprak ve yapılardan bu temlik 

dolayısiyle veraset ve intikal vergisi ve ferağ harcı ve resmi alınmaz. 

    C) Noterlerce yapılacak borçlanma senetleri pula, harca ve ücrete tabi değildir. 

    2 - Tapu muafiyeti: 

    Bu kanuna göre gerek parasız ve gerek borçlu ve gerek peşin paralı olarak verilen bütün 

yapı ve topraklar harçsız, pulsuz tapuya bağlanarak senedi verilir. 

    Temlik ve teffiz, kıymet takdiri, borçlanma ve ipotek konup kaldırma muameleleri hiçbir 

harca, masrafa ve pula tabi tutulmaz. 

    3 - ASKERLİK MUAFİYETİ 

    Madde 38 - A : Muhacirlerin askerlik çağlarının başlangıcı geldikleri yılda nüfus kütüklerine 

geçen yaşlarına ve bu esasa göre hesap olunur. Nüfus doğum kağıtlarında doğumlarının ay 

ve günü yazılı olmıyanların doğum günleri yılın temmuzunun birinci günü sayılır. 

    B : Geldikleri yıl İkinci Kanunun birinde 22 yaşını bitirmiş olanlar muvazzaf hizmete tabi 

tutulmayıp yaşıtları efrat arasına ihtiyata geçirilirler. Bu gibilerin, her ne sebeple olursa olsun, 

nüfus kütüğüne yazılmalarının gecikmiş olması, geldikleri zaman ve yaşlarına göre başlıyacak 
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olan askerlik çağlarını geciktirmez. Bunlar, nüfus kütüğüne yazıldıkları tarihten başlıyarak iki 

yıl geçmedikçe talim, manevra ve başka iş için silah altına çağrılmazlar. 

    Geldikleri yıl İkinci kanunun birinde 22 yaşını bitirmemiş olanlar muvazzaf hizmetini 

yapmağa mecbur tutulurlar. Ancak bunlardan geldikleri tarihte (16:22 dahil) yaşında olupta 

Hükümetçe iskan edilenlerin ve Hükümetin gösterdiği yerde yurt tutanların muvazzaflık 

hizmetleri, nüfus kütüğüne kaydolundukları tarihten başlıyarak, iki yıl geciktirilirler: Bu 

hizmetleri en yakın piyade kıtalarında yaptırılmak üzere altı aya indirilir. Hükümetçe iskan 

edilmiyenler veya Hükümetin gösterdiği yerde yurt tutmak istemiyenler yalnız iki yıllık 

geciktirme hakkından istifade ederler. 

    C : Memleketlerindeki tahsilleri yedek subay yetişecek derecede olupta, geldikleri tarihte, 22 

yaşını bitirmiş olanlarla memleketlerinde askerlik yapmış ve fakat 22 yaşını bitirmemiş 

bulunanlardan yedek subay olmak istiyenler ve geldikleri tarihte, 22 yaşını bitirmemiş ve 

memleketlerinde askerlik etmemiş olanlar iki yıl geciktirme hizmetinden sonra 1076 numaralı 

kanun hükümlerine tabi tutulurlar. 

    Ç : Muhacirler arasında önce tabi oldukları Hükümet ordusunda ihtiyat veya muvazzaf zabit 

olanlardan lazım olan evsafı taşıyanlar, staja tabi tutularak, yedek subaylığa geçirilirler. 

    D : Umumi seferberlikte muafiyet yoktur. Ancak nüfus kütüğüne kaydolundukları tarihten 

başlıyarak üç ay geçmemiş olanların silah altına alınmaları üç ayın sonuna bırakılır. 

    E : Bir yıl içinde nüfus kütüğüne kayıtlarını yaptırmıyanlar yukardaki muafiyetten istifade 

edemezler. 

    F : Eski memleketlerinde askerlik ettiklerini veya bunun yerine bedel verdiklerini tevsik 

edenler tekrar muvazzaf hizmete tabi tutulmayıp yaşıtları yerli efrat ile ihtiyata geçirilirler. 

    G : Türkiye içinde bir iskan mıntakasından diğer bir iskan mıntakasına Hükümetçe 

naklolunarak yerleştirilen vatandaşlardan muvazzaf hizmete tabi olupta bunu henüz yapmamış 

olanların bu hizmetleri, yerleşecekleri yere vardıkları tarihten başlıyarak, iki yıl geciktirilir ve en 

yakın piyade kıtalarında yaptırılmak üzere altı aya indirilir. 

    H : Kanunen muhacir tanınmıyan mülteciler ve ecnebilerden Türk vatandaşlığına girenler, 

vatandaşlığa alındıkları tarihte hangi yaşta iseler o yaştaki yerli efrat gibi askerliklerini yaparlar.  

    FASIL VI: MALİ HÜKÜMLER 

    Madde 39 - (Mülga madde: 16/06/1970 - 1306/2 md.) 
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    Madde 40 - İskan ameliyat ve inşaatı için, her yılın tahakkuk edecek miktarı o yıl bütçesinden 

verilmek üzere, gelecek yıllara sari taahhütler yapmağa Hükümet salahiyetlidir. 

    Madde 41 - Her yıl, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti bütçesine ayrı bir fasıl halinde, bu 

kanunda yazılan işleri görmeğe kafi miktarda tahsisat konulur. 

    FASIL VII: İSKAN KOMİSYONU 

    Madde 42 - (Değişik madde: 18/06/1947 - 5098/10 md.) 

    Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında Bakanın veya tevkil edeceği zatın başkanlığı altında 

Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri, Milli Savunma, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Ekonomi, Tarım 

Bakanlıklarınca ve Ziraat Bankasınca seçilecek zatlardan ve vukuf ve ihtısaslarından istifade 

edilmek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hariçten alınacak en çok üç zattan 

müteşekkil Merkezi İskan Komisyonu bulunur. 

    Merkezi İskan Komisyonu başlıca Türkiye'ye gelecek muhacirlerin veya bu kanuna göre 

içerde yerleştirilecek vatandaşların iktisadi, içtimai, sıhhi vasıflara ve şartlara göre mürettep 

yerlerini tetkik etmek, iskan programları hakkında tetkiklerde bulunmak, iskana yarıyacak 

toprak ve yapıları araştırıp bulmak, muhacirlerin sevk şartlarını mütalaa eylemek, iskan 

tahsisatının sarf yerleri hakkında mütalaada bulunmak, hariçten ve dahilden yeni yurtlarına 

yerleşecek olanların sevkleri ve müstahsıl hale girinceye kadar bakımlariyle alakadar olan 

Devlet daireleri şubelerinin muzaheretlerini ve çalışma birliğini yapmaya yarıyan tedbirleri 

düşünmek gibi görevlerle mükelleftir. Kararları istişari mahiyeti haizdir. 

    Merkezi İskan Komisyonunun çalışma tarzı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tanzim 

ve Bakanlar Kurulu tarafından onanacak bir yönetmelikle tespit olunur. 

    FASIL VIII: İCRAİ HÜKÜMLER 

    Madde 43 - Muhacirlere, mültecilere, göçebelere ve naklolunanlara, yerleşecekleri kazaya 

eriştikleri günden başlıyarak en çok üç ay içinde istihkakları olan eldeki yapıların veya yerlerin 

ve toprakların tam olarak dağıtılıp teslim ve tevzi defterlerinin tapuya tevdi edilmiş ve tapuca 

da tescilleri yapılarak tapuları kendilerine verilmiş olması mecburidir. Çok miktarda birden toplu 

muhacir gelen kazalarda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili bu müddeti altı ay daha uzatabilir. 

    Tahsisat verilen yerlerde istihsal vasıtalarının veya bedellerinin tam olarak veya tahsisat 

miktarına göre kısmen üç ay içinde verilmiş bulunması mecburidir. 

    Muhacirlere ve naklolunanlara yapılacak yapıların veya yapı yardımlarının yurt yerine vasıl 

olduklarından itibaren bir yıl ve göçebelere üç yıl içinde yapılması mecburidir. 
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    Zaruri hallerde idarei hususiyelerden, belediyelerden, köy sandıklarından ve imece suretiyle 

halktan yardımlar temin olunabilir. 

    Bütün Hükümet memurları her şeyden önce bu madde hükümlerini yapmağa mecburdurlar. 

    Madde 44 - Muhacirlerin, mültecilerin, göçebelerin ve naklolunanların iskan edilmesinden 

istihkaklarının eksiksiz olarak vaktinde dağıtılıp teslim olunmasından ve müstahsil hale 

getirilmesinden vali ve kaymakamlar mesuldürler. 

    Vilayet ve kazada iskan teşkilatı varsa, bunlar vali ve kaymakamın emrinde bu işleri görürler. 

İskan teşkilatı olmıyan veya olupta yetmiyen yerlerde vali ve kaymakamlar kendi vilayet ve 

kazaları Devlet, idarei hususiye ve belediye memurlarından münasip gördüklerini muhacirleri, 

mültecileri, göçebeleri ve naklolunanları yerleştirmek, bunlara verilecek yerleri ölçmek ve 

dağıtmak ve inşaata bakmak gibi muhacir ve iskan ve nakil işlerine memur etmeğe 

salahiyetlidirler. Bu memurlar her şeyden önce bu işleri yapmağa mecburdurlar. 

    (Ek fıkra: 23/12/1934 - 2650/1 md.) 43 üncü madde ile bu maddenin iskan işlerinin memurlar 

tarafından yapılmasına dair olan hükümleri Adliye memurlarına şamil değildir. 

    Madde 45 - Valiler, kaymakamlar bu kanun hükümlerini, İcra Vekilleri Heyetince veya Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekilliğince verilecek talimat ve emirleri dikkat ve ehemmiyetle tatbik ve 

takip etmeğe, nahiye müdürleri, emniyet memurları ve jandarma bu emir ve talimatlara 

istinaden vali ve kaymakamlardan verilecek emirleri dikkat ve ehemmiyetle ve azami süratle 

yapmağa mecburdurlar. 

    Yapmıyan veya yapamıyan veya yaptıramıyan veya bunda dikkatsizlik ve gevşeklik 

gösterenler vazifeden çıkarılırlar. 

    Madde 46 - 43, 44 ve 45 inci maddelerdeki mecburiyetleri yapmıyan, bu maddelere muhalif 

hareket eden ve iskan işlerinde gevşeklik gösteren memurlar hakkında kaymakamlar onbeş 

günlüğe ve valiler bir aylığa kadar para cezası kesmeğe salahiyetlidirler. 

    Madde 47 - Umumi Müfettişlik teşkilatı olan mıntıkalarda umumi müfettişler muhacirlerin, 

naklolunanların ve göçebelerin muayyen müddetlerde iskan ettirilip müstahsil hale 

gelmelerinden birinci derecede mesuldürler.  

    FASIL IX: MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

    Madde 48 - 18 Teşrinievvel 1912 tarihinden bu kanunun neşri tarihine kadar Trakya'da iskan 

edilip tapusu verilmiş olan gayrimenkul sahiplerinden boş kalmış yerlere yeniden Hükümetçe 

iskan edilmiş olanlar namına tapu senedi verilir ve bunların eski kayıtları terkin olunur. 
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    Bu gayrimenkullerin sahipleri zuhur eder ve başka bir yere iskan edilmediği de anlaşılırsa 

kendilerine yeni muhacir gibi toprak ve yapı verilir. 

    Madde 49 - (Değişik madde: 18/06/1947 - 5098/11 md.) 

    Bu kanunun icra sureti tüzük ve yönetmelikler ile tayin olunur. Hükümetçe iskan edilenlerle 

bütün muhacir ve mültecilerin bu kanundaki muafiyetlerden istifade etmek üzere ne yolda 

hareket edecekleri bu tüzükte gösterilir. 

    Madde 50 - 31 Mayıs 1926 tarih ve 885 numaralı, 03/04/1933 tarih ve 2263 numaralı, mahalli 

iskanlarını bilamezuniyet tebdil eden muhacir ve mültecilerle aşair hakkında 28 İkinci Teşrin 

1341 tarih ve 675 numaralı kanunlar, 22/03/1934 tarih ve 2396 numaralı muhacir ve 

mültecilerin gümrük muafiyeti hakkındaki kanunun muvakkat maddesinden maadaki 

maddeleri, 2 Haziran 1929 tarih ve 1507 numaralı Askerlik Mükellefiyeti Kanununun muaddel 

ikinci maddesinin bu kanunun 38 inci maddesine mugayir hükümleri ve bu kanuna muvafık 

olmıyan bütün hükümler kaldırılmıştır. 

    Ek Madde 1 - Aşağıda (A) ve (B) fıkralarında yazılı kayıt ve şartlar dahilinde dış 

memleketlerden Türkiye'ye ithal edilecek keresteler, gümrük resmi ile sair bilümum rüsum ve 

tekaliften muaftır. 

    A) 2510 ve 2848 sayılı kanunlar hükümlerine göre muhacirler için yaptırılacak evler ve 

müştemilatı ile diğer tesisatta kullanılmak üzere Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından 

dış memleketlerden 1936 mali yılı iptidasından itibaren 1945 mali yılı sonuna kadar getirilmiş 

ve getirilecek olan mamul keresteler, 

    B) Usulü dairesinde izin verildikten sonra 2510 ve 2848 sayılı kanun hükümlerine göre 1935 

mali yılı bidayetinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti dahilinde yerleşmek veya iskan edilmek 

üzere dış memleketlerden Türkiye'ye muhacir olarak gelen veya nakil masrafları Devletçe 

tesviye edilerek getirilen muhacirlerin, her aile için beş metre mikabını geçmemek ve Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından tayin edilecek evsafta bulunmak üzere 1945 mali 

senesi sonuna kadar beraberlerinde getirerek ilk girim kapılarında Hükümetçe tayin edilen 

bedel mukabilinde iskan emrine terkettikleri ve edecekleri keresteler.  

    Ek Madde 2 - Muhacirlerin iskanına ait inşaatta sarfedilmek üzere Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekaleti tarafından Devlet demiryollarile sevkolunacak kerestelerden, nakil 

esnasında cari asgari tarifenin yüzde ellisi nisbetinde nakil ücreti alınır. 

    Ek Madde 3 - İskan edilecek göçebelerden henüz nüfus kütüklerine yazılmamış olanlar gizli 

nüfus cezasına ve hiç bir harç ve resme tabi tutulmadan nüfusça tescil olunurlar. 
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    Ek Madde 4 - Hükümetçe yerleştirilmiş olan göçebelerden aranmakta olup da bu kanunun 

mer'iyete girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan harç, resim ve gizli nüfus cezaları 

aranmaz. 

    Ek Madde 5 - (Değişik madde: 03/08/1951 - 5826/1 md.) 

    Kars İlinin Ilıca, Ağrı İlinin Tokaltı, Serdarbulak, Karnıyarık, Şehrigerden ve Yukarıniço 

Köyleri doğularından geçirilen hattın doğu kısmında kalan ve içinde Küçükağrı Dağı da 

bulunan yasak bölgeye ordu ve zabıta kuvvetlerinden maada Bakanlar Kurulu kararı olmadıkça 

hiç bir kimse giremez. 

    Ek Madde 6 - Yasaklığı kaldırılan ve idareten boşaltılan bölgelerde ihtiyaca göre köy 

kurulacak olan yerler Tarım, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının tayin 

edecekleri birer mütehassıstan müteşekkil üç kişilik heyet tarafından tesbit edilir. 

    (Değişik fıkra: 01/07/1953 - 6093/1 md.) Yasak ve idareten boşaltılmış bölgeler dışında 

kalan serbest bölgelerden 2510 sayılı kanun mucibince nakle tabi tutulan kimselerden, 

    A) Mürettep yerlerinde iskan edilmeden eski yerlerine dönenler, 

    B) Mürettep yerlerinde verilen gayrimenkulleri Hazineye terkedenler, 

    C) Mürettep yerlerinde iskan görmemiş ve eski yerlerindeki gayrimenkulleri de tevzi edilmiş 

olup da bedellerini almaktan feragat edenler, 

    Toprağı müsait yerlerde iskan edilirler. 

    (Değişik fıkra: 01/07/1953 - 6093/1 md.) Ancak serbest bölge ahalisinden olup da bu 

yerlerde gayrimenkulleri bulunmıyan ve mürettep yerlerinde verilen gayrimenkullerini de 

satmak suretiyle ellerinden çıkaranlardan muhtaç olanlara İskan Kanununun borçlandırma 

usulleri dairesinde toprak ve ev yeri verilir. 

    Ek Madde 7 - Yasaklığı kaldırılan ve idareten boşaltılan bölgeler ahalisinden olupta: 

    A - (Mülga bent: 01/07/1953 - 6093/5 md.) 

    B - (Mülga bent: 01/07/1953 - 6093/5 md.) 

    C) Mürettep iskan yerlerinde verilen gayrimenkullerini satmak suretiyle eski illerinde veya 

bu iller civarında 2510 sayılı kanunun 15 inci maddesinin üçüncü bendi gereğince borçlanma 

yoliyle ev yeri ve toprak verilenler; 

    Ç) Mürettep yerlerinde iskan görmemiş ve yasak bölge ile idareten boşaltılmış bölge 

civarında iskan edilipte iskanına muhassas gayrimenkullerini Hazineye iade etmemiş olanlar; 
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    Bu kanunla derpiş edilen iskan hak ve yardımlarından faydalanamazlar. 

    Ek Madde 8 - (Değişik madde: 01/07/1953 - 6093/2 md.) 

    Yasaklığı kaldırılan veya idareten boşaltılan bölgeler halkından olup da üçüncü maddenin 

şümulü haricinde kalan yardıma muhtaç kimselerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içinde iskanlarını istedikleri takdirde bu bölgeler dahilinde veyahut arazisi müsait 

başka yerlerde İskan Kanunu hükümlerine göre iskanları yapılır. 

    Ek Madde 9 - Yasak ve idareten boşaltılan bölgeler halkından olup da mürettep yerlerinde 

iskan edilmiş olanlarla idareten boşaltılmış bölgelerde arazisi tevzi edilenlerin, istihkak 

mazbatası mukabili iskan gören veya mazbata muhteviyatını almış olanların ve 5826 sayılı 

kanuna tevfikan iskan edilenlerin gayrimenkulleri hariç diğerlerinin eski yerlerinde kalan ve 

2510 sayılı kanunun mülga 26 ncı maddesi gereğince Devlete intikal etmiş olan gayrimenkulleri 

ibraz edecekleri tasarruf belgelerine müsteniden sahiplerine iade olunur. 

    Bu suretle Hazineye intikal etmiş olan gayrimenkullerin son zilyedleri yasaklığın devam ettiği 

müddetçe dahi bila inkıta zilyedi addedilir. Şu kadar ki, mürettep yerinde iskan edilmiş olup da 

iskanına muhassas gayrimenkulünü bu kanunun neşri tarihinden önce satmış olanların yasak 

ve boşaltılmış bölgelerle serbest bölgelerdeki arazileri tevzi veya herhangi bir amme hizmetine 

tahsis edilmemiş ise mürettep yerinde sattıkları gayrimenkullerin 1944 mali yılı vergisine 

matrah olan kıymetinin dört misli Hazineye ödenmek suretiyle eski yerlerindeki malları 

sahiplerine geri verilir. 

    Sahiplerine iadesi lazımgelen yasak bölgelerdeki topraklardan istimlak edilip de şimdiye 

kadar ödenmemiş olan istimlak bedelleri sahiplerine ödenir. 

    Ek Madde 10 - Hükümetçe vücuda getirilecek baraj, havaalanı, fabrika, ekonomik ve 

savunma ile ilgili diğer tesislerin inşası, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlar için 

yapılacak kamulaştırmalar veya özel kanunların uygulanması sebebiyle taşınmaz mallarının 

kısmen veya tamamen ellerinden çıkması neticesi yerlerini terk etme zorunda kalanlardan; 

    a) Taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar, 

    b) Taşınmaz malları kısmen kamulaştırılıp bu yerleri terk etmek zorunda kalanlar, 

    c) İskan planlama etütlerinin başladığı bütçe yılı başlangıcından en az üç yıl önce 

kamulaştırma sahasında yerleşmiş olup da taşınmaz malı olmıyanlar; 

    Diledikleri takdirde Hükümetçe gösterilecek yerlerde 2510 sayılı Kanunla bu kanun 

hükümlerine göre iskan edilirler. Şu kadar ki; zor durumda olmadan bu kanunun yürürlüğe 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 359 

girmesinden sonra taşınmaz mallarını ellerinden çıkaranlar bu kanundan faydalanamazlar. Zor 

durum hali yönetmelikle belirtilir. 

    (Değişik fıkra: 21/02/2001 - 4629 S.K./6. md.) İskan edilecek kimselerin taşınmaz maları için 

özel kanunları gereğince veya kamulaştırma neticesinde kendilerine ödenecek bedeller 

(tezyidi bedeller dahil), ek 14 üncü maddede düzenlenen yardımlar dışındaki diğer iskan 

yardımları ve borçlandırma bedellerinden mahsup edilmek ve iskan amacıyla kullanılmak 

üzere bir yandan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesine özel gelir yazılır ve diğer yandan 

Maliye Bakanlığınca açılacak özel tertibe özel ödenek kaydedilir. Özel ödeneklerden 

kullanılmayan miktarlar ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek yazılır. Mahsup işlemi 

Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine hazırlanacak esaslar dahilinde yapılır ve artan kısım 

hak sahiplerine geri verilecek paralar tertibinden iade edilir. 

    (Ek fıkra: 21/02/2001 - 4629 S.K./6. md.) İskan edilecek kimselerin bu Kanun uyarınca 

borçlandırılması sonucunda yatıracakları miktarlar da iskan amacıyla kullanılmak üzere bir 

yandan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesine özel gelir yazılır ve diğer yandan Maliye 

Bakanlığınca açılacak özel tertibe özel ödenek kaydedilir. Özel ödeneklerden kullanılmayan 

miktarlar ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek yazılır. 

    Ek Madde 11 - Köysel alanda iç iskanın düzenlenmesi ve köy gelişme merkezlerinin 

kurulması için : 

    A) Yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiyle, kalkındırılmasına imkan olmayan veya yol içme 

suyu, elektrik gibi alt yapı hizmetlerinin pahalıya mal olacağı tespit edilen köylerin, daha 

elverişli bir yerleşim yerine nakli veya mahalle, kom, mezraa ve benzeri dağınık yerleşim 

ünitelerinin mevcut yerleşim ünitelerinden birinde veya yeni bir yerleşim yerinde toplanması 

hususu, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenildiği takdirde, ek 8 inci madde gereğince 

Köy İşleri Bakanlığı emrine geçen araziden imar planında öngörülen miktarda arsa tefrik edilir. 

Ve (...) yeni yerleşim yerinin köy imar planı yapılır, veya yaptırılır. Köy odası, çamaşırhane ve 

hamam gibi sosyal tesisleri yapılır ve ayrıca, konut, tarımsal yapılar ve tesisler için her aileye 

yönetmeliğinde belirtilen miktarda kredi açılır. Ve bu kanun hükümlerine göre borçlandırılır. 

    B) 1 inci madde dışında kalan köylerde köylünün konut, tarımsal işletme yapıları ve sosyal 

tesis ihtiyacını kendisinin çözmesindeki gücünü desteklemek üzere, (...) hazırlanan tip projeler 

bedelsiz olarak istekli köylülere verilir. 

    Ayrıca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre, her köyde belli sayıda çiftçi ailesine kendi evini 

yapana yardım metodu uygulaması olarak kredi verilir. 
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    C) Onaylanmış köy imar planlarına göre köylerin iskan gelişme sahaları, ek 8 inci madde 

uyarınca Köyişleri Bakanlığı emrine geçen araziden ayrılır. Bu araziden ifraz olunan arsalar, 

bedelleri peşin veya en çok 5 yılda 5 eşit taksitle ödenmek ve bu kanun gereğince 

borçlandırılmak suretiyle ihtiyaç sahiplerine devredilir. 

    Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.  

    Ek Madde 12 - Bu kanun gereğince nakledilecekler ve iskan edilecekler içinde bir sanat ve 

meslek sahibi olanlar, sanatkar olarak iskan edilirler. Tarımdaki fazla nüfus, 

topraklandırılamıyan çiftçiler, bir sanat ve mesleke sahip bulunmıyanlar, bir sanat ve meslek 

sahibi olup da başka bir sanat ve meslek kolunda çalışmak istiyenler ve yeni kurulacak sınai 

veya diğer tesislere ortak olmak istiyenler, duyulan ihtiyaca ve hazırlanacak projelere göre; 

Sanayi, Milli Eğitim, Çalışma ve Köy İşleri Bakanlıklarınca müştereken düzenlenecek eğitim 

programına göre ve işbirliği halinde eğitimlerini müteakıp, iskan programı gereğince sanatkar 

olarak iskan edilirler. 

    Bu maksatla mevcut eğitim merkezlerinden faydalanılır. Eğitim merkezlerinin ihtiyaca 

yetmemesi halinde Köy İşleri Bakanlığına bağlı göçmen kabul ve yetiştirme merkezleri de bu 

maksat için kullanılabilir. Bunların da yetmemesi halinde mevcutlara eklemeler yapılabileceği 

gibi yeni eğitim merkezleri de kurulabilir. 

    Eğitim programlarının hazırlanması, nerede, ne zaman ve ne şekilde uygulanacağı ilgili 

bakanlıklarca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

    Ek Madde 13 - Nakil ve iskanları kararlaştırılanların ne zaman, nereye ve ne suretle ve ne 

gibi şartlarla iskan edilecekleri önceden duyurularak aile reisinden rızalarını bildiren bir 

taahhütname alınır. 

    İstekli çok olup da iskan programına göre bir yılda hepsinin yerleştirilmelerinin mümkün 

olmadığı hallerde öncelik sıraları ve esasları yönetmelikte belirtilir. 

    Ek Madde 14 - İskan edilecek göçmen ve mülteciler; 

    a) Sınırlarımızdan, yurt içinde gönderilecekleri yere kadar gümrükten muaf eşya ve 

hayvanları ile birlikte nakil, 

    b) Barındırma, yiyecek, yakacak ve tedavi, 

    c) Pek muhtaç durumda olanlar bir defaya mahsus olmak üzere giyecek, yardımlarından 

karşılıksız olarak faydalanırlar. Bu yardımlar, nakil ile başlar, yerleştirildikleri yerlerde müstahsıl 

hale gelinceye kadar devam eder. 
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    Müstahsıl hale gelmenin esasları ve yardım süreleri yönetmelikte belirtilir. 

    Ek Madde 15 - Yurt içinde bir yerden başka bir yere göçürülenler de, kaldıkları yerden 

yerleştirilecekleri yerde müstahsıl hale gelinceye kadar geçecek süre içinde ek 5 inci maddede 

yazılı iskan yardımlarından karşılıksız olarak faydalanırlar. 

    Ek Madde 16 - Dışardan gelecek göçmen ve mültecilerle, yurt içinde göçürülenlerden, işyeri 

gösterildiği halde çalışmak istemiyenlerin karşılıksız iskan yardımları kesilir. 

    Ek Madde 17 - Bu kanun hükümlerine göre tahsis, devir ve temlik edilecek arazi ile arsalar 

şunlardır: 

    a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi, 

    b) Devletin özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetinde kullanılmıyan arazi ve arsalar, 

    c) Bir veya birkaç köy, kasaba ve şehir orta malı olan ve ihtiyaçtan fazla olduğu belirtilmek 

suretiyle Hazine adına tescil ettirilen arazi, 

    d) Hazineden bedelsiz olarak belediyelere devredilmiş ve bir maksada tahsis edilmemiş 

olup, 775 sayılı Kanun amaçları dışında kalan yerler, 

    e) Göllerin kuruması veya Devletçe kurutulması ve nehirlerin doldurulması ile meydana 

gelen arazi, 

    f) Devletçe kurutulan sahipsiz bataklıklardan kazanılan arazi, 

    g) İşlenmeye elverişli olmıyan tuzlu alkali, taşlık ve benzeri topraklardan 

    Devletçe ıslah suretiyle elde edilen arazi, 

    h) 6830 sayılı Kanun hükümlerine göre özel ve tüzel kişilerden kamulaştırılacak veya 

yönetmeliğe göre satın alınacak arazi ve arsalar; 

    Yukarda sayılan ve bu kanun hükümlerine göre tahsis ve temlik edilecek olan tarıma elverişli 

veya elverişsiz arazi ve arsalardan (a), (b) ve (d) bentlerinde yazılı olanlar bu kanunun 

yürürlüğe girmesiyle; (c) bendinde yazılı arazi Köy İşleri Bakanlığınca ayrılmasiyle; (h) 

bendindeki arazi Hazine adına tapuya tescil edilmesiyle; (e), (f) ve (g) bentlerindeki arazi 

meydana gelmesiyle Köy İşleri Bakanlığı emrine geçer. 

    Şu kadar ki, özel kanunlardaki yazılı hükümler saklıdır. 

    Ek Madde 18 - (Mülga madde: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.) 
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    Ek Madde 19 - Bu kanunda yazılı görevlerin gerektirdiği etüt, araştırma, planlama ve 

projeleme işleri Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır. 

    İskan işleriyle ilgili etüt, plan, proje, uygulama, teknik ve idari personel; yetiştirileceklerin 

eğitimi, yapılacak kamu yapı ve tesisleri giderleri genel bütçeye konulacak ödeneklerden 

karşılanır. 

    Ek Madde 20 - Bu kanun ile T. C. Ziraat Bankasına verilen işler, Bankanın asli 

görevlerindendir. 

    Ek Madde 21 - (Mülga madde: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.) 

    Ek Madde 22 - İskan edilenler veya nakledilenler kendilerine verilen taşınmaz mallardan 

dolayı, kamulaştırılan veya satın alınan taşınmaz mallar için kamulaştırma veya satın alma 

bedelleri, yapı ve tesisler için maliyet bedelleri, Hazine arazisi için rayiç bedelleri üzerinden 

borçlandırılırlar. 

    Tahakkuk edecek borçlandırma bedelleri ile faizleri borçlanmayı takip eden 5 inci yılın Ocak 

ayından başlamak üzere 20 yılda ve 20 eşit taksitle tahsil olunur. (Ek cümle: 09/12/1994 - 

4057/1 md.) Ancak, iskan edilen ailelere verilen taşınmazlar, gerek idarenin ve gerekse iskan 

edilen ailelerin istek ve rızaları dışında geri alındığı takdirde, bu ailelerin geri alınmadan dolayı 

eksilen istihkaklarının karşılanması maksadı ile yapılacak kamulaştırma veya satın almadan 

doğan ilave bedeller (...) Devletçe karşılanır. 

    Taşınmaz malların borçlandırma bedelleri faize tabi değildir. Kredi ve taşınır malların 

borçlandırma bedeli üzerinden Maliye, Ticaret ve Köy İşleri Bakanlıklarınca tespit edilecek 

hadler dahilinde yıllık faiz yürütülür. 

    Ek Madde 23 - 3202 sayılı T.C. Ziraat Bankası Kanununun 47 nci maddesinde sayılan 

ertelenme sebepleri dışında kalıp da vadesinde ödenmiyen borçlar, borçlunun tohumluk, 

istihsal alat, edevat ve vasıtaları dışında kalan emvalinden, umumi hükümlere göre T.C. Ziraat 

Bankasınca takip ve tahsil olunur. 

    Borçlunun haczi caiz menkul malı bulunmadığı veyahut borcuna yetmediği takdirde; borcun 

tamamı muacceliyet kesbeder ve bu kanuna göre verilen gayrimenkullerin tapu kayıtları 

mahkeme karariyle Maliye Hazinesi adına tashihan tescil edilir. 

    Tapuları Maliye Hazinesi adına tashihan tescil olunan taşınmaz malların mahsup işlemleri 

ek 18 inci madde hükümlerine göre yürütülür.  

    Ek Madde 24 - Bu kanuna göre iskan edilenlerin müstahsıl hale gelebilmeleri ve 

yönetmelikte tespit edilecek hayat seviyesine kavuşabilmeleri için geliştirme, yan gelir temini 
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gibi tedbirler, Köy İşleri Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlıklarca müştereken hazırlanacak plan ve 

projelere göre yürütülür. (Mülga cümle: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.) Kredi vermede 

kooperatif kurulması halinde üyelerine öncelik tanınır. 

    Ek Madde 25 - Temin edilen imkanlar ve yapılan tavsiyelere rağmen, geliştirme ve yan gelir 

temini için alınan tedbirlere uymayan ve ilgili Bakanlıklarca yapılan teknik tavsiyeleri tatbik 

etmiyenlere yapılmakta olan veya yapılacak karşılıksız yardımlar ve krediler kesilir. 

Borçlanmadan mütevellit alacaklar muacceliyet kesbeder. 

    Ek Madde 26 - Kredi çesit, had ve şartları, geliştirme ve yan gelir tedbirleriyle karşılıksız 

yardım ve kredilerin kesilmesi ve borcun muacceliyet kesbetmesi esasları yönetmelikte 

belirtilir. 

    Ek Madde 27 - Verilen arazinin askerlik ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi makbul bir 

özür olmaksızın üst üste üç yıl işletilmediğinin tespiti halinde Köy İşleri Bakanlığınca, iskan 

edilene verilen taşınmaz malların geriye alınması mahkemeden istenir. 

    Mahkeme kararı ile taşınmaz malların geri alınması halinde, evvelce ödenen taksitler veya 

yapılan zaruri ve faydalı giderlerle, taşınmaz mallardan elde edilen intifaın bedelleri karşılıklı 

olarak hesap edilir. Değerlerdeki fazlalıklar taraflarca iade edilir. Bu işlemlerden mütevellit 

bakıye alacaklar, T.C. Ziraat Bankasınca umumi hükümlere göre takip ve tahsil olunur. 

    Ek Madde 28 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 2510 sayılı İskan Kanununa göre, 

iskan hakkını iktisap edeceklerle, bu kanunun şümulüne girenlerin iskanları, bu ek kanun 

hükümlerine göre yapılır. 

    Bu kanundan önce iskan hakkı doğmuş olanların ise, önceki kanunlarla tanınan hak ve 

mükellefiyetleri saklıdır. 

    Ek Madde 29 - (Mülga madde: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.) 

    Ek Madde 30 - (Mülga madde: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.) 

    Ek Madde 31 - Bu kanun hükümlerine göre borçlanma suretiyle yapılan iskan yardımlarının 

tamamı için verilecek taşınmaz mallar üzerinde T.C. Ziraat Bankası lehine birinci derecede 

ipotek tesis edilir. 

    Ek Madde 32 - (Mülga madde: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.) 

    Ek Madde 33 - (Ek madde: 16/06/1989 - 3583/1 md.) 

    Bulgaristan'dan göçe zorlanarak 01/01/1984 tarihinden sonra Türkiye'ye gelerek yerleşmek 

isteyen Türk soylu kişiler 14/06/1934 tarihli ve 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre Türk 
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kültürüne bağlı serbest veya iskanlı göçmen sayılır ve bunlar hakkında mezkur Kanunda 

hüküm bulunmaması halinde 17/03/1982 tarihli ve 2641 sayılı Kanun hükümleri (2 nci, 3 üncü, 

4 üncü ve 5 inci maddeler hariç) kıyasen uygulanır. 

    Ek Madde 34 - (Ek madde: 27/05/1992 - 3805/1 md.) 

    Başbakan, Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulup, Türkiye'ye gelerek yerleşmek isteyen 

Türk soylu kişilerle ilgili olarak 2510 sayılı İskan Kanunu çerçevesinde yapılacak işlemler ile 

alınacak kararların genel koordinasyonu ve bu kişiler için yapılmakta olan veya yapılacak 

konutların proje, yapım, kontrol ve hak sahibi seçimi, bu taşınmazların hak sahiplerine dağıtım, 

kişiler adına temlik ve tapuda tescil ile borçlandırma konularında bir Bakanı görevlendirebilir. 

    Görevli Bakan, bu Kanun çerçevesinde kendisine tanınan yetkisini valilere devredebilir. 

    Ek Madde 35 - (Ek madde: 27/05/1992 - 3805/2 md.) 

    Göçmen konutlarının yapımı hususlarında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa dayanılarak 

yürürlüğe konulan, Fonlar İhale Yönetmeliği Hükümleri uygulanır. Ancak, ita amirliği yetkisi, bu 

Kanunun ek 34 üncü maddesinde belirtilen konuların koordinasyonu ile görevli Bakana aittir. 

    Madde 51 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

    Madde 52 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

    KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER 

    18/06/1947 TARİHLİ VE 5098 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ: 

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Bakanlar Kurulu karariyle 

nakledilmiş olanların mürettep yerlerinde oturma mecburiyetiyle haklarındaki bütün kayıtlar 

kaldırılmıştır. 

    Geçici Madde 2 - 2510 sayılı kanunun hükümlerine göre nakledilmiş olup ta gerek 

haklarındaki kararnamelerin kaldırılması ve gerekse bu kanunun yürürlüğe girmesiyle serbest 

kalacak olanlar hakkında aşağıdaki esaslar dahilinde muamele yapılır: 

    1 - (Değişik bent: 28/06/1948 - 5227/1 md.) Yasak bölge olarak tesbit edilmiş yerler 

halkından olupta 5098 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde iskanını 

istiyenlerden muhtaç olanlar, eski illerinde veya bu illere civar illerde yerleştirilebilirler. 

    Bu takdirde, bunlara mürettep yerlerinde evvelce verilmiş olan yapı ve topraklar, 2510 sayılı 

İskan Kanununun 39 uncu maddesi hükmüne göre geri alınır. 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 365 

    Bu gayrimenkulleri satmış olanlara eski yerleri civarında verilecek yapı ve topraklar İskan 

Kanununun borçlandırma usul ve kaidelerine göre borçlandırılır. 

    Kanunen yasak bölge olarak tesbit edilen yerler civarında olan ve evvelce idaraten 

boşaltılmış bölge halinde kabul ve iskan ve ikamet yasak edilmiş bulunan yerler halkından 

5098 sayılı kanun ile serbest duruma girmiş olanlar da yukardaki hüküm ve şartlar dairesinde 

iskan edilebilir. 

    2 - Birinci bentte tasrih edilen yerler dışında kalan bölgeler halkından olup da 2510 sayılı 

kanunun 27 nci maddesi mucibince geride bıraktığı gayrimenkuller karşılığında istihkak 

mazbatası verilmek suretiyle malları Devlete intikal etmiş ve aynı kanunun 28 inci maddesi 

gereğince mürettep yerlerinde ellerindeki mazbatalara mukabil hiç mal almamış olanlara 

mazbata muhteviyatı olan malları tamamen geri verilir. Buna imkan bulunmadığı hallerde 

mazbata muhteviyatı dört misli üzerinden Hazinece nakden ödenir. 

    Ellerindeki mazbataları muhteviyatının tamamına veya bir kısmına mukabil mal almış 

olanların namlarına tescil edilmiş olsun olmasın bu malları geri alınmaz. Ancak istihkak 

mazbatasında bakıye kalan miktar hakkında yukardaki hükme göre muamele yapılır. 

    İstihkak sahibi olanların 1948 yılı sonuna kadar bulundukları yerlerin en büyük mülkiye 

üstüne başvurmaları ve Hazinece de bu gibi istihkakların 1949 yılı sonuna kadar ödenmesi 

mecburidir. 

    3 - 2510 sayılı kanunun 27 nci maddesi gereğince kendileri tarafından veya Hükümetçe 

tasfiye edilmiyen mallar üzerinde bu gibiler her türlü tasarrufta serbesttirler. 

    Hükümetçe tasfiye olunmuş ve satış bedelleri sahiplerine ödenmiş veya ödenmek üzere 

emanete alınmış gayrimenkuller hakkında hiç bir iddia dinlenmez. Sahiplerinin hakları ancak 

bu bedellere inhisar eder. 

    Kendi yurtlarına dönenler Hükümetin uhdesinde veya idaresinde veya emanette bulunan 

menkul veya gayrimenkul mallarını tasarruf etmek isterlerse bu tasarruf tarihinden itibaren 

mürettep yerlerinde kendilerine Hükümetçe iskan yoluyla verilen gayrimenkuller 2510 sayılı 

kanunun 39 uncu maddesi hükmüne göre geri alınır. 

    4 - Yukardaki hükümler gereğince bu gibilere aynen iade edilen gayrimenkuller için nakilleri 

tarihinden itibaren bu kanunun neşrini takibeden yıl sonuna kadar geçen süre içinde tahakkuk 

eden arazi ve binalara mütaallik her türlü vergiler aranmaz. Ancak bunlardan tahsil edilmiş 

olanlar geri verilmez. 
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    5 - Hazine adına tescil edilmiş olup ta bu suretle geri verilmesi gereken gayrimenkullerden 

dolayı Hükümetçe eski sahiplerine yapılacak ferağ ve tescil işlemlerinde harç ve resim 

aranmaz. 

    6 - Bu suretle serbest kalanlar, muhtaç olup olmadıklarına bakılmaksızın, gidecekleri yerlere 

kadar bir defaya mahsus olmak üzere bu kanuna göre parasız sevkolunurlar. 

    7 - Serbest kalıp ta yukardaki fıkralara göre iskan isteğinde bulunmıyanlar mürettep yerlerini 

terk ettikleri takdirde bunlara evvelce verilmiş gayrimenkuller hakkında 2510 sayılı kanunun 30 

uncu maddesi hükmü uygulanmaz. 

    8 - Mukabilinde mal alınıp ta mahsubu yapılmayan mazbataların mahsupsuz kalan 

bakıyelerinin mahsupları, bütçeye irat ve masraf kaydı suretiyle yapılır. 

    9 - (Ek bent: 28/06/1948 - 5227/2 md.) 5098 sayılı kanun ile serbest duruma girmiş 

olanlardan mürettep yerlerinde kalanların müktesep iskan haklarına halel gelmez. Bu takdirde, 

İskan kanunlarının bütün hükümleri bunlar hakkında da uygulanır. 

    10 - (Ek bent: 28/06/1948 - 5227/2 md.) 5098 sayılı kanun ile serbest duruma girmiş olan ve 

geçici ikinci maddenin altıncı bendinin hükümlerinden istifade suretiyle eski yurtlarına dönmüş 

bulunanlardan tekrar mürettep yerlerine gitmek istiyenler, son defaya mahsus olmak üzere 

2510 sayılı kanun hükümlerine göre parasız gönderilir. Gerek bu suretle dönmüş olanların ve 

gerek kendi paralariyle Batıda mürettep yerlerine avdet etmiş bulunanların yukardaki hükümler 

dairesinde iskanları ikmal edilir. 

    Ancak mürettep yerlerinde bu suretle son olarak iskan hakkı verilmiş olan yasak ve mücavir 

boşaltılmış bölge halkına bundan başka hiçbir yerde iskan hakkı tanınmaz. 

    (Ek fıkra: 02/06/1949 - 5420/1. md.; Değişik fıkra: 01/07/1953 - 6093/6 md.) 2510 sayılı 

İskan Kanununun mülga 27 nci maddesi mucibince sahipleri veya Hükümet tarafından tasfiyesi 

icabettiği halde tasfiye edilmiyen ve fakat tevzie tabi tutulan gayrimenkuller ile 1505 sayılı 

kanuna göre ve tevzie tabi tutulmak üzere mahalli Hükümet eliyle alınıp tevzi edilmiş bulunan 

arazi ve bunların mütemmim cüzü olan binalar tevzi edilen eşhasa ait olup bir güna harç ve 

resme tabi olmaksızın bunlar veya mirasçıları namına tescil olunur. Eski sahipleri bu 

gayrimenkuller ve arazi ve mütemmim cüzüleri üzerinde bir hak iddia edemezler. 

    1505 sayılı kanun gereğince mahalli Hükümet eliyle alınıp tevzi edilen gayrimenkullerle 

mütemmim cüzülerinin bedelleri eski sahiplerine bu kanunun üçüncü maddesine göre ödenir. 
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EK 4: 5543 SAYILI İSKÂN KANUNU (2006) 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; göçmenlerin, göçebelerin, yerleri kamulaştırılanlar ile millî 

güvenlik nedeniyle yapılacak iskân çalışmalarını, köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesine 

ilişkin uygulamaya esas şartları ve alınacak tedbirleri, iskân edilenlerin hak ve yükümlülüklerini 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Kanun; yurt dışından gelen göçmenlerin, yerleri kamulaştırılanların, 

göçebelerin ve millî güvenlik nedeniyle yerlerinin değiştirilmesine karar verilenlerin iskânı ile 

köylerin toplulaştırılmasına ve fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas 

alınacak tedbirlere dair hükümleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Kanuna göre; 

a) Tarımsal iskân: Bir aileye projesinde öngörülen miktarda tarım arazisi, işletme binası, konut, 

irat hayvanı, araç, gereç, tezgah ve kredilerden bir veya birkaçının verilmesiyle yapılan 

iskândır.  

b) Tarım dışı iskân: Bir aileye projesinde öngörülen miktarda arsa, konut, araç, gereç, tezgah 

ve kredilerden bir veya birkaçının verilmesiyle yapılan iskândır. 

c) Fiziksel yerleşim: Bir aileye, yerleşim yerinin elverişsizliği nedeniyle köylerin nakledilmesi 

veya dağınık yerleşim birimleri ve afet sonucu parçalanmış köylerin toplulaştırılması amacıyla 

veya köy gelişme alanından ihtiyaçlılara yapılacak arsa satışından sonra Bakanlıkça 

belirlenecek kredi miktarı üzerinden verilecek kredi desteğiyle yapılan iskândır. 

ç) Göçebe: Yerleşik tarımsal faaliyetler dışında kalmış, sabit ve daimi bir konuta bağlı olmadan 

geçimlerini göçer hayvancılıkla sağlayan, tabiat ve iklim şartlarına göre yurt içinde yaylak ve 

kışlaklar arasında göçen, bu hayat tarzını kadimden beri sürdüren, aralarında hısımlık ilişkileri 

bulunan ve hayvancılık faaliyetlerini bir grup halinde yürüten Türk vatandaşlarıdır. 

d) Göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya 

toplu halde Türkiye'ye gelip bu Kanun gereğince kabul olunanlardır. 
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e) Serbest göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek 

başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip,  Devlet eliyle iskân edilmelerini istememek şartıyla 

yurda kabul edilenlerdir.  

f) İskânlı göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, özel kanunlarla yurt dışından 

getirilen ve bu Kanun hükümlerine göre taşınmaz mal verilerek iskânları sağlananlardır. 

g) Münferit göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yurdumuza yerleşmek 

amacıyla bir aile olarak gelenlerdir.  

ğ) Toplu göçmen : Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, iki ülke arasında yapılan 

anlaşmaya göre yurdumuza yerleşmek amacıyla toplu olarak gelen ailelerdir. 

h) Bakan : Bayındırlık ve İskân Bakanıdır. 

ı) Bakanlık : Bayındırlık ve İskân Bakanlığıdır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Göçmenlerin Kabulü 

Göçmen olarak kabul edilmeyecekler 

MADDE 4- (1) Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olmayan yabancılar ile Türk soyundan 

ve Türk kültürüne bağlı bulunup da sınır dışı edilenler ve güvenlik bakımından  Türkiye'ye 

gelmeleri uygun görülmeyenler göçmen olarak kabul edilmezler. 

Münferit göçmen kabulü 

MADDE 5- (1) Türkiye'de yerleşmek isteyen Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı bulunan 

kimselerden, Türk uyruklu ve Türkiye'deki birinci veya ikinci derecede bir yakını tarafından 

referans verilen veya bulundukları ülkedeki konsolosluk temsilciliklerimize bizzat müracaat 

eden ve bu Kanun hükümlerine göre Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarınca yapılacak 

incelemelerden sonra uygun görülerek serbest göçmen vizesi alanlar, Hükümetten hiçbir iskân 

yardımı istememeleri şartıyla İçişleri Bakanlığınca serbest göçmen olarak kabul edilirler. 

(2) Bu yolla geleceklerin pasaportlarına gerekli açıklama yazılır ve haklarında 8 inci madde 

hükümlerine göre işlem yapılır. 

Toplu göçmen kabulü 

MADDE 6- (1) Yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar gereğince Türkiye'ye gelmek isteyen Türk 

soyundan  ve Türk kültürüne bağlı kimseler, anlaşma hükümlerine göre ve Dışişleri 

Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca verilecek karar uyarınca İçişleri Bakanlığınca 

serbest göçmen olarak kabul olunurlar. 

(2) Bunlar hakkında 8 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır. 
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Türk soyundan olmanın ve Türk kültürüne bağlılığın tayin ve tespiti 

MADDE 7- (1) Göçmen  olarak kabul edilecekler bakımından Türk soyundan olmanın ve Türk 

kültürüne bağlılığın tayin ve tespiti, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığının  

teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

Geçici barındırma, göçmen belgesi verilmesi ve vatandaşlığa kabul 

MADDE 8- (1) 5 inci ve 6 ncı maddeler uyarınca yurda toplu olarak kabul olunan göçmenler, 

sınırlarımızdan girdikten sonra giriş noktalarındaki göçmen kabul merkezlerinde sağlık, 

gümrük, idari ve nakil işlemleri tamamlanıncaya kadar misafir edilirler. Bu süre içinde bakım, 

beslenme ve barınma ihtiyaçları Kızılay Derneğinin de yardımlarıyla Bakanlıkça karşılıksız 

sağlanır.  

 (2) Bu giderler için Maliye Bakanlığınca ivedilikle ödenek aktarılır. 

(3) Özel kanunlarla yurdumuza getirilen  iskânlı göçmenler, sınırlarımızdan yurda girdikten 

sonra geçici veya kesin iskânları için belirlenen yerlerin, serbest göçmenler ise yerleştikleri 

yerlerin en büyük mülki amirine müracaatla kendileri ve aile fertleri için "Vatandaşlığa Girme 

Beyannamesi"ni imzalayarak "Göçmen Belgesi" almaya mecburdur. Göçmen Belgesi, iki yıl 

için geçerli olup, geçici kimlik belgesi olarak kullanılır. Bu belgede, göçmenin bu Kanunun 

hangi maddesi uyarınca yurda kabul edildiği belirtilir. 

(4) Göçmen olarak kabul edilenler, gerekli işlemlerin ilgili kuruluşlarca tamamlanmasından 

sonra Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa alınırlar. Küçükler; baba ve analarına, baba veya 

anaları yoksa kan ve kayın  hısımlarına bağlı tutulurlar. Kimsesiz gelen küçükler, yaşlarına 

bakılmaksızın vatandaşlığa alınırlar. 

(5) 4 üncü maddede sayılan engellerden herhangi birini taşıdığı yurda girdikten sonra tespit 

edilen şahısların, göçmenlik işlemleri iptal edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İskân Esasları 

İskân yardımları 

MADDE 9- (1) Göçmen, göçebe, yerleri kamulaştırılanlar ve millî güvenlik nedeniyle yerlerinin 

değiştirilmesine karar verilenlerin iskânı; şehir, kasaba ve köylerde, Bakanlıkça hazırlanacak 

plan ve projesine uygun olarak;  

a) Öncelikle konut ve arsası, 

b) Esnaf, sanatkâr ve tüccarlara, geçimlerini sağlayacak işyeri ve arsası ile işletme kredisi, 

c) Çiftçilere tarımsal projesinde öngörülen arazi, gerekli tarımsal girdiler, tarımsal  yapılar veya 

arsası ile aynî ve nakdî işletme ve donatım kredileri, 
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ç) Hak sahiplerinin talepleri halinde, konut, işyeri ve tarım arazisi kendileri  tarafından 

bulunarak teklif edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde toplu veya münferit olarak 

ailelere iskân kredileri,  

verilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine göre borçlandırma yoluyla yapılır. 

(2) Tarımsal iskân projesinde öngörülen yıllık işletme ve donatım kredilerini, tarım arazilerinin 

devrinden sonraki iki yıl içinde istemeyen ailelere bu krediler kullandırılmaz. 

(3) Bu Kanun uyarınca yurda kabul edilen göçmenlerin, gümrükten muaf kullanılmış eşyalarıyla 

birlikte sınırlarımızdan girişlerinden itibaren; yerleri kamulaştırılanlarla, millî güvenlik nedeniyle 

iskân edilenlere ve göçebelere yeni iskân alanına nakledilmeye başladıkları tarihten itibaren 

barındırma, yiyecek, yakacak ve tedavi yardımları ile bunlardan muhtaç durumda olanlara  bir 

defaya mahsus olmak üzere giyecek yardımları ve ayrıca yerleri kamulaştırılanlara geçici iskân 

için karşılıksız yardımlar yönetmelikte belirtilen süre, miktar ve şartlara göre yapılır. 

(4) Yukarıda sayılanların yeni iskân alanına nakilleri, hazırlanacak nakil projesine göre Devlet 

tarafından karşılıksız olarak sağlanır. 

İskânlı göçmenlerin iskânı 

MADDE 10- (1) Yurda kabul edilen iskânlı göçmenler, şartların elverdiği yerlerde Bakanlıkça 

bu Kanun hükümlerine göre iskân olunurlar. Ancak, Türkiye'ye geldikleri tarihten itibaren iki yıl 

içinde iskânını istemeyen göçmenler, Bakanlıkça iskân edilemezler ve yapılmakta olan 

karşılıksız yardımlar kesilir. 

Göçebelerin iskânı 

MADDE 11- (1) Göçebeler, İçişleri Bakanlığı ile gerektiğinde diğer ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarının da görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça uygun görülecek yerlere bu Kanun 

hükümlerine göre iskân edilirler. Ancak, iskân duyurusu tarihinin bitiminden sonra yüzseksen 

gün içinde müracaat etmeyen aileler iskân edilemezler. 

Yerleri kamulaştırılanların iskânı  

MADDE 12- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak baraj, baraj mücavir alanı, koruma 

alanı, havaalanı, karayolu, demiryolu, fabrika, ekonomi ve savunma ile ilgili diğer tesislerin 

inşası, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlar için veya özel kanunların 

uygulanması sebebiyle; 

a) Taşınmaz mallarının kısmen veya tamamen kamulaştırılması sonucu yerlerini  terk etmek 

zorunda kalan aileler, 

b) Yapılan iskân planlama etütlerinin başladığı takvim yılı başlangıcından en az üç yıl  önce 

kamulaştırma sahasında yerleşmiş olup da taşınmaz malı olmayan aileler,  
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talep ettikleri takdirde Bakanlıkça gösterilecek yerlerde bu Kanun hükümlerine göre iskân 

edilirler. 

(2) Ancak, iskân planlama etütlerinin başladığı tarihten önce yerini terk etmiş olup 

kamulaştırılacak taşınmaz malı  bulunan aileler iskân edilmezler. Bu tarihten geriye  doğru üç 

yıl içerisinde, taşınmaz mallarını zorunlu hal olmadan ellerinden çıkaran ve yerine eşdeğerde 

veya daha fazla değerde taşınmaz mal almayan aileler yerlerini terk etmemiş olsalar dahi iskân 

edilmezler. Zorunlu haller yönetmelikle belirlenir. 

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca kamulaştırılan alanlarda yerleşik olan ve kamulaştırmadan 

etkilenen ailelerden Devlet eliyle başka yerde iskânını istemeyenler, yazılı başvuruları üzerine, 

ilgili valiliğin teklifi ve İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınmak şartıyla Bakanlıkça kendi köy 

hudutları içinde gösterilecek bir yerde iskân edilebilirler. 

(4) Bu madde kapsamına giren ve Devlet eliyle iskânlarını isteyen ailelerden; iskân duyurusu 

tarihinin bitiminden sonra doksan gün içinde müracaat etmeyenler ile aldıkları veya alacakları 

kamulaştırma bedelinin, Bakanlıkça belirlenen miktarını; kamulaştırma bedelinin Bakanlıkça 

belirlenen miktardan az olması halinde ise kamulaştırma ve tezyidi bedellerinin tamamını, 

Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına yatırmayı taahhüt etmeyenler iskân edilmezler. 

Millî güvenlik nedeniyle iskân 

MADDE 13- (1) Millî güvenlik nedeniyle iskân edilecek yerleşim ünitelerinde yaşayan ailelerin 

iskânı, Milli Güvenlik Kurulunun önerileri  doğrultusunda Bakanlar Kurulunca alınacak kararda 

belirtilecek şekil ve şartlar çerçevesinde bu Kanun hükümlerine göre yapılır. 

Gösterilen yerde iskânı kabul etmeyenler 

MADDE 14- (1) 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren hak sahibi ailelerin, 

Bakanlığın gösterdiği yerlerde iskân edilmeyi kabul etmemeleri halinde hak sahiplilik durumları 

Mahalli İskân Komisyonunca iptal edilir. Bu durumdaki aileler ikinci bir iskân talebinde 

bulunamazlar. 

İskân duyurusu 

MADDE 15- (1) 11, 12 ve 13 üncü maddeler uyarınca iskân edileceklere, iskân şekli ve şartları 

bağlı bulundukları köy, kasaba veya ilçe merkezlerinde duyurulur. İskân duyurusu ve bu 

duyuru üzerine yapılacak müracaatların usûl ve esasları yönetmelikle belirlenir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Fiziksel Yerleşim Düzenlenmesi 

Fiziksel yerleşim 

MADDE 16- (1) Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi amacıyla; 
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a) Yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiyle yerinde kalkındırılmasına imkân olmayan köyler ile 

altyapı hizmetlerinin pahalıya mal olacağı tespit edilen yerleşim birimlerinin daha elverişli bir 

yerleşim yerine nakledilmesi, 

b) Birden fazla istekli köy veya bir köy hudutları içinde kalan mahalle, kom, mezra ve benzeri 

dağınık yerleşim ünitelerinin mevcut yerleşim ünitelerinden birinde veya yeni bir yerleşim 

yerinde toplulaştırılması, 

c) Afet nedeniyle parçalanmış köylerde, afete maruz kalmayan ailelerin talepleri halinde yeni 

yerleşim yerine ekleme yapılması, 

ç) Nakli, toplulaştırılması ve fiziksel yerleşim iyileştirilmesi yapılacak köylerin imar planlarının 

yapılması, onaylanması ve bu planlara uyulmasının sağlanması, ayrıca onaylanmış köy imar 

planlarına göre ayrılan alanlardan istekli hak sahiplerine arsa satılması, 

d) Çevrenin iklimine, sosyal ve ekonomik şartlarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun 

nitelikte konut, tarımsal işletme binaları ve sosyal tesislerin tiplerinin ve uygun yerleşim 

modellerinin araştırılması, teknik yardım niteliğindeki tip projelerin hazırlanarak istekli köy veya 

köylülere verilmesi, gerektiği hallerde köylerde sosyal, kültürel, idari, ekonomik yapı ve tesisler 

ile köy içi altyapılarının yapılması, 

e) Nakil, toplulaştırma ve fiziksel yerleşim iyileştirilmesi uygulamaları tamamlanan köylerde, 

daha sonraki yıllarda rezerv arsalardan satın alan ailelere, kendi evini yapana yardım metodu 

ile kredi açılması,  

hizmetleri, imar mevzuatına uyularak hazırlanacak plan ve projelere göre yapılır veya yaptırılır. 

Gerektiğinde, yönetmelikte belirtilen esas ve usûller dahilinde hak sahibi ailelere borçlanmaya 

tâbi olmak kaydıyla konut ve işletme binası için nakdi kredi açılır. 

(2) Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki hizmetlerin yapılabilmesi için köy seçmen 

listesinde kayıtlı olanların yarıdan bir fazlasının, o yerin en büyük mülki amirliğine yazılı 

müracaatı esastır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İskânda Aile, İskân Komisyonları ve  

İskân Tedbirleri 

İskânda aile kabul edilecekler 

MADDE 17- (1) Bu Kanunun uygulanmasında aile bir bütün olarak kabul edilir ve aşağıda 

sıralananlar aile sayılır. 

a) Karı ile koca, 

b) Evlenmemiş çocuklar, ana ve baba ile veya bunlardan sağ olanı ile birlikte,  
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c) Evli çocuklar, evli torunlar ile çocuksuz erkek ve kadın dullar başlı başına, 

ç) Anasız ve babasız kardeş çocuklar birlikte ve eşit hisselerle,  

bir aile olarak iskân edilirler. 

Komisyonlar 

MADDE 18- (1) Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, Bakanın veya görevlendireceği kişinin 

başkanlığında, gerekli görülecek diğer bakanlık ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir 

Merkezi İskân Komisyonu kurulur. 

(2) Bu komisyon, göçebelerin, göçmenlerin, yerleri kamulaştırılanların ve millî güvenlik 

nedeniyle iskân edilecek ailelerin ekonomik, sosyal ve sağlık şartlarına göre yerleştirilecekleri 

yerleri ve iskân programlarını tetkik etmek, iskâna yarayacak taşınmaz malları araştırıp 

bulmak, iskân ödeneklerini sağlamak ve harcanmasını kararlaştırmak, iskân konusunda 

görevli bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak gibi görevleri yerine getirir. 

(3) Bu Kanun hükümlerine göre iskân edilecekleri tespite ve taşınmaz mal tahsisine mahallin 

en büyük mülki amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında; bayındırlık ve iskân, tapu, 

maliye, tarım ve gerektiğinde ihtiyaç duyulacak konularda hizmet veren kamu kurum ve 

kuruluşlarının görevlilerinden teşekkül edecek Mahalli İskân Komisyonu yetkilidir. 

(4) Bu komisyonlar, eldeki bilgi ve belgelere göre iskân edileceklerin hak sahibi olup 

olmadıklarına dair karar alırlar. 

(5) Bu maddede belirtilen komisyonların çalışma usûl ve esasları, Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

Temlik ve tescil 

MADDE 19- (1) Bu Kanun hükümlerine göre verilen taşınmaz malların temlikine, vali ve 

kaymakamlar yetkilidir. Dağıtım defter veya kararlarının vali veya kaymakamlarca onanması, 

temliktir. Onaylı defter veya kararlardaki miktarlar geçerlidir. 

(2) Verilen taşınmaz mallar, temlik tarihinde yaşayan aile fertleri adına eşit hisselerle temlik ve 

tapuya tescil ettirilir.  

Mülkiyete ve bedele ilişkin ihtilaflar 

MADDE 20- (1) Temlik edilmiş olan taşınmaz mallar mülkiyetine ilişkin olarak açılacak 

davalarda, davalı yeni malik ile birlikte tapudaki tescil durumuna göre Hazinedir. 

(2) Temlik  tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra malın kendisine ait olduğunu iddia edenler 

tarafından, el koyma tarihindeki rayiç bedel üzerinden dava açılabilir. 

Devir, takyit ve geri alma 
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MADDE 21- (1) Bu Kanuna göre verilen taşınmaz mallar temlik tarihinden itibaren on yıl süre 

ile hiçbir suretle satılamaz, bağışlanamaz, terhin edilemez, tapu kütüğüne satış vaadi şerhi 

konulamaz ve haczolunamaz. Bu taşınmazların tapularına bu yolla kayıt düşülür. 

(2) Bu Kanuna göre hak sahiplerine verilen arazi, arsa, işyeri, konut ve tarımsal tesislerin; takyit 

süresi içinde askerlik, tutukluluk, afet ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi geçerli bir özrü 

olmaksızın kendileri tarafından işletilmediği, oturulmadığı veya satıldığı, kiraya verildiği, gelir 

elde etmek maksadıyla üçüncü kişilere kullandırıldığı tespit olunduğunda, Mahalli İskân 

Komisyonunca hak sahiplilik durumu iptal edilir, iskân amaçlarında kullanılmak üzere tapu 

kaydının iptali ile Hazine adına tescili mahkemeden istenir.  

Taşınmazların fuzuli işgalden korunması 

MADDE 22- (1) Bu Kanunun uygulanması amacıyla sağlanan veya hak sahiplerine verilecek 

yapılar, arsa ve araziler; kimin işgali altında olursa olsun o yerin en büyük mülki amirinin yazılı 

emirleriyle kolluk kuvvetlerince boşaltılır ve kendilerine teslim olunur. Bunlara vuku bulacak 

tecavüzlerde de o yerin en büyük mülki amirleri kolluk kuvvetlerini kullanarak tahliyeye 

yetkilidir. 

İskân işlerinin yürütülmesi 

MADDE 23- (1) Bu Kanun hükümlerine uygun olarak iskân edilenlerin istihkaklarının eksiksiz 

olarak vaktinde dağıtılıp teslim olunmasına ve üretici hale getirilmesine ait işler ile diğer iskân 

işleri Bakanlığın mahalli teşkilatınca yürütülür. Bakanlığa ait personel, araç ve gerecin yetersiz 

olduğu yerlerdeki vali ve kaymakamlar; kendi il ve ilçelerindeki yargı organları hariç, Devlet 

memurları,  özel idare ve belediye personeli ile araç ve gereçlerden uygun gördüklerini, iskân 

olunanları yerleştirmek, bunlara verilecek yerleri ölçmek, dağıtmak ve inşaatları kontrol etmek 

gibi iskân ve nakil işlerinde görevlendirmeye yetkilidir. Görevlendirilen personel öncelikle bu 

işleri yapmaya zorunludur. 

(2) Zaruri durumlarda Genelkurmay  Başkanlığından izin alınmak kaydıyla yukarıda belirtilen 

hizmetlerde Silahlı Kuvvetler personelinden de yararlanılabilir. 

Proje kredisi 

MADDE 24- (1) Bu Kanuna göre iskân edilenlerin tespit edilecek hayat seviyesine 

kavuşabilmeleri için geliştirme, yan gelir temini gibi tedbirler, Bakanlık ile diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlarca ortaklaşa hazırlanacak plan ve projelere göre yürütülür. Bu projelerde yer alan 

tarım araç ve gereçleri, iskânlı ailelerin kooperatif kurmaları şartıyla kullandırılır. 

(2) Hayat seviyesinin tespitinde, kredi verilmesinde ve bu kredilerin yerinde kullanılmaması 

halinde uygulanacak usûl ve esaslar yönetmelikte belirtilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Malî Hükümler 

Gelirler 

MADDE 25- (1) İskâna ilişkin olarak; 

a) Resmî ve özel, yerli ve yabancı kurumlar ile şahıslar ve  milletlerarası göçmen ve mülteci 

teşkilatları tarafından yapılacak maddi yardımlarla nakde çevrilecek yardımlar,  

b) Yabancı devletlerden göçmenler için alınacak tazminatlar,  

c) İskân amaçlı alınmış, tahsis edilmiş veya inşa sonrası elde edilmiş ancak çeşitli nedenlerle 

hak sahiplerine devredilememiş taşınmaz malların ihale usûllerine göre satışından elde edilen 

gelirler,  

ç) Hak sahiplerine yapılan arsa satışlarından sağlanan gelirler,  

d) Kamulaştırma bedelleri ile tezyidi bedel davaları sonucunda alınan paralar,  

e) Geri ödeme tahsilatlarından sağlanan gelirler, 

f) Diğer hibe, yardım ve gelirler,  

genel bütçeye gelir kaydedilir. 

Giderler 

MADDE 26 - (1) İskâna ilişkin giderler; 

a) Arazi ve arsa satın alma veya kamulaştırma bedellerini, 

b) Borçlandırmaya tâbi bilumum tesis ve inşaat harcamalarını, 

c) Kredi ödemelerini, 

ç) Barındırma giderlerini, 

d) Bu Kanunun 9 uncu maddesine göre yapılacak karşılıksız yardım giderlerini, 

e) İskân hizmetlerinin gerektirdiği taşınır ile taşınmaz mal kiralanması ve satın alınması 

giderlerini, 

f) İskân hizmetleri için etüt, plan, proje, harita ve araştırma yapma, yaptırma giderlerini, 

g) Bu Kanun kapsamında yapılacak her türlü bina, tesis ve donatıları ile altyapı yapım 

giderlerini, 

ğ) Kamulaştırma bedellerinin iadesine ilişkin giderleri, 

h) Kırtasiye, yayın, büro malzemeleri, haberleşme, ilan, sigorta, mahkeme, noter giderlerini, 

ı) İskân hizmetlerinin gerektirdiği diğer giderleri, 

i) İskân hizmetleriyle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılacak işlerin bedellerini, 

kapsar. 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 376 

(2) İskâna ilişkin giderler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle karşılanır. 

Borçlandırma, teminat ve vadesinde ödenmeyen borçlar  

MADDE 27 - (1) İskân ve fiziksel yerleşim düzenlemelerinde hak sahipleri; kendilerine verilen 

taşınmazlardan dolayı, kamulaştırılan ve satın alınan taşınmaz mallar için kamulaştırma veya 

satın alma bedelleri, yapılar için maliyet bedelleri, Hazine arazileri için rayiç bedelleri üzerinden 

borçlandırılırlar. Ancak, iskân amacıyla kamulaştırılmış, satın alınmış, inşa edilmiş olup, çeşitli 

nedenlerle tahsisleri bir yıl içinde yapılmamış taşınmaz mallar yeniden iskân uygulamasına 

alındığı takdirde, yeni hak sahipleri bu taşınmaz malların rayiç bedelleri üzerinden 

borçlandırılırlar. 

(2) Borçlandırma muameleleri, aile fertleri veya kendi başlarına iskân edilenlerin adına yapılır. 

(3) Taşınmaz mallara ait borçlandırma bedelleri faizsiz olarak tahsil olunur. Bu Kanun uyarınca 

açılacak işletme ve donatım kredileri ile fiziksel yerleşimi düzenleme amacıyla yapılacak taksitli 

arsa satışları ve aileye verilen konut ve işletme binası kredileri faize tâbidir. 

(4) Taşınmaz malların borçlandırılmasında ödemesiz süre ve vade, açılacak kredilerin ve arsa 

borçlarının faiz nispeti ve vadeleri ile borçlandırma ve kredilendirmeye ait diğer hususlar 

yönetmelikte belirtilir. 

(5) Millî güvenlik nedeniyle iskâna tâbi tutulan ailelerin veya fertlerin borçlandırılıp 

borçlandırılmayacağı, borçlandırıldığı takdirde borçlanma usûl ve esasları Bakanlar Kurulu 

kararıyla belirlenir. 

(6) Bu Kanun hükümlerine göre borçlandırma suretiyle yapılan iskân yardımlarının tamamı için, 

verilecek taşınmaz mallarda Hazine lehine birinci derecede ve birinci sırada ipotek tesis edilir. 

(7) Erteleme sebepleri dışında kalıp da muaccel hale gelen alacaklar, Bakanlıkça millî bir 

bankayla yapılacak protokol çerçevesinde takip ve tahsil olunur. Erteleme sebepleri 

yönetmelikle belirlenir. 

(8) Borçlunun haczedilebilir taşınır malı bulunmadığı veya borcuna yetmediği takdirde, borcun 

tamamı muacceliyet kesbeder ve bu Kanuna göre verilen veya kredi açmak suretiyle sağlanan 

taşınmaz malların tapu kayıtları mahkeme kararıyla Hazine adına tashihen tescil edilir ve bu 

taşınmaz malların iade işlemleri 29 uncu madde hükümlerine göre yürütülür. 

(9) İskân edilen ailelere verilen taşınmaz mallar, gerek idarenin ve gerekse iskân edilen 

ailelerin istek ve rızaları dışında geri alındığı takdirde, geri alınmadan dolayı eksilen 

istihkaklarının karşılanması maksadı ile yapılacak kamulaştırma ve satın alınmadan doğan 

ilave bedeller geri verilecek paralar tertibinden karşılanır. 

Borçlandırmadan tenkis edilecek değerler 
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MADDE 28- (1) Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına yatırılmış kamulaştırma bedelleri, 

borçlandırma bedellerinden düşülür; fazlası iade edilir; eksik kaldığı takdirde bu Kanun 

hükümlerine göre ilgililer borçlandırılır.  Yatırılmış kamulaştırma bedelleri, borçlandırma 

ve/veya iade tarihi itibariyle güncelleştirilir. 

Verilen taşınmaz malların geri alınmasında iade işlemleri 

MADDE 29- (1) Mahkeme kararı ile taşınmaz malların geri alınması halinde, evvelce ödenen 

taksitler veya zaruri ve faydalı giderler, geri verilecek paralar tertibinden iade edilir. 

Borçlandırmasız hizmetler, harcamalar 

MADDE 30- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak; karşılıksız iskân 

yardımları, altyapı tesisleri, sosyal, kültürel, idari, ekonomik ve diğer tesisler, imar planları ve 

teknik yardım niteliğindeki tip projeler karşılıksız olarak yapılır veya yaptırılır. 

Sari taahhüt yetkisi  

MADDE 31- (1) Ödemesi yapılacak proje, inşaat ve benzeri hizmetler  için, her yıl ödenecek 

miktarı yılı ödenek tutarının yüzde ellisini geçmemek şartıyla beş yıla kadar gelecek yıllara sari 

taahhüde Bakan yetkilidir. 

Kamulaştırma bedelleri 

MADDE 32- (1) 12 nci maddede belirtilen nedenlerle veya özel kanunlar gereğince taşınmaz 

malları kamulaştırılanlardan iskânını isteyenlerin kamulaştırma bedelleri ile tezyidi bedel 

davası sonucu alacakları paralar, kamulaştırmayı yapan kuruluşça bu taşınmaz mallarla ilgili 

her türlü vergi, resim ve harçlar kesildikten sonra, Bakanlıkça tespit edilen miktar veya 

kamulaştırma bedeli ve tezyidi bedel kadar iskân edilecekler adına Bakanlık Merkez Muhasebe 

Birimi Hesabına yatırılır. Vergi, resim ve harçlar ise kamulaştırmayı yapan ilgili kuruluşlara 

ödenir. 

(2) İskân hakkı doğan aynı aile fertlerinin ayrı ayrı kamulaştırma bedeli alacağının olması 

halinde ve aile fertlerinin tamamı iskân istedikleri takdirde, ilgili kuruluşça bunlara ait 

kamulaştırma bedelleri toplu halde Bakanlık Merkez Muhasebe Birimi Hesabına yatırılır. 

Kamulaştırmayı yapan kuruluş bütçesine gerekli iskân ödeneğinin konması  

MADDE 33- (1) 12 nci madde kapsamına giren ailelerin iskânı için ana projeyi yürüten 

kuruluşun bütçesinde yeniden yerleşimi de kapsayacak şekilde gerekli ödenekler  ile 13 üncü 

madde uyarınca iskânı yapılacaklar için gerekli iskân ödeneği ve kamulaştırılacak taşınmaz 

malların kamulaştırma ödenekleri, Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle kamulaştırmayı 

yapacak kuruluşlar tarafından Bakanlık bütçesine transfer edilmek üzere bu kuruluşların kendi 

bütçelerine konulur. 

 



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 378 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Muafiyetler 

Gümrük muafiyetlerinden yararlanma 

MADDE 34 - (1) Bu Kanun hükümlerine göre kabul edilen göçmenlerin, bir aile veya aile 

sayılan kişiler ile bir köy, mahalle veya topluluk olarak yurda getirecekleri kullanılmış zati, 

mesleki ve ev eşyaları bir defaya mahsus olmak üzere gümrük vergileri ile damga vergisinden 

ve diğer her türlü resim, vergi ve harçlardan muaftır. 

Muamelelerle ilgili muafiyetler 

MADDE 35- (1) Göçmenlerin pasaportları üzerinde yapılacak vize muamelesi ile kendilerine 

verilecek eşya belgeleri her türlü resim ve harçtan muaftır. Göçmen, göçebe, millî güvenlik 

nedeniyle ve kamulaştırmadan etkilenen ailelerden iskân edilenlere bu Kanun hükümleri 

gereğince yapılacak iskân yardımı gümrük ve vergi muafiyeti, tabiiyet, nüfusa ve tapuya tescil 

ve nakil işlemleri dolayısıyla gerek kendileri tarafından verilecek gerekse ilgili dairelerce 

düzenlenecek her türlü evrak damga vergisi ile sair resim ve harçlardan muaftır. 

İskân yoluyla verilen taşınmaz malların vergilerden muafiyeti 

MADDE 36- (1) Bu Kanun hükümlerine göre temlik edilen arsa, arazi ve yapılardan bu temlik 

dolayısıyla veraset ve intikal vergisi ve ferağ harcı alınmaz; noterlerce yapılacak iskân ile ilgili 

taahhütname ve borçlanma senetleri ve bu konuda düzenlenen belgeler damga vergisi ve 

harca tâbi değildir. 

(2) Bu Kanuna göre, gerek borçlandırılarak ve gerekse peşin bedelli olarak verilen bütün arsa, 

arazi ve yapılar harçsız  tapuya tescil edilerek tapu senedi verilir. Temlik, tefviz, borçlandırma 

ve ipotek işlemleri koyup kaldırma muameleleri, damga vergisi ve harca tâbi tutulmaz. 

(3) İskân hizmetlerine ilişkin her türlü tapu muamelesinden döner sermaye katkı payı alınmaz. 

Askerlik muafiyeti 

MADDE 37- (1) Göçmenlerin askerlikle ilgili muafiyetleri ve bu muafiyetlerden yararlanma 

usûlleri, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunundaki esaslara göre yürütülür. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Tahsis, devir ve temlik edilecek arazi ve arsalar 

MADDE 38- (1) Özel kanunlarda yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun 

uygulamalarında kullanılabilecek arsa ve araziler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler. 
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b) Devletin özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetlerine tahsis olunmamış ve 

kullanılmayan arazi ve arsalar. 

c) Bir veya birkaç köy, kasaba ve şehir orta malı olan ve tahsis amacı değiştirilmek suretiyle 

Hazine adına tescil ettirilen araziler. 

ç) Hazineden bedelsiz olarak belediyelere devredilmiş ve maksada tahsis  edilmemiş olup 

20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu amaçları dışında kalan yerler. 

d) İşlenmeye elverişli olmayan tuzlu, alkali, taşlık ve benzeri topraklardan  Devletçe ıslah 

suretiyle elde edilen araziler. 

e) Bakanlık tarafından gerçek ve tüzel kişilerden satın alınacak veya kamulaştırılacak arsa ve 

araziler. 

f) Köy tüzel kişiliğine ait arazi ve arsalar. 

(2) (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen arsa ve araziler Maliye Bakanlığınca bu amaçla 

kullanılmak üzere tahsis edildikten sonra; (ç), (e), (f) bentlerinde belirtilen arsa ve araziler ise 

işlemleri sonuçlandıktan sonra iskân hizmetlerinde kullanılır. 

Köy tüzel kişiliğine ait arsa ve araziler 

MADDE 39- (1) Köy tüzel kişiliğine ait arsa ve araziler, köy ihtiyar heyetince karar verildiği 

takdirde bu Kanun kapsamında kullanılabilir. Bu tür arsa ve arazilerin kıymet takdiri köy ihtiyar 

heyetince yapılır, arsa ve arazinin hak sahiplerine satışından elde edilen para köy bütçesine 

gelir kaydedilir. 

Seçilemeyecek arsa ve araziler 

MADDE 40- (1) Bu Kanun kapsamında kullanılacak arsa ve araziler, özel kanun hükümleri ve 

millî güvenlik nedeniyle tahsis edilmiş veya 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak 

Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre tesis edilecek askeri yasak bölgeler 

ve güvenlik bölgeleri sınırları kapsamında kalan yerlerden seçilmez. 

(2) Ancak zorunlu hallerde söz konusu arsa ve araziler ilgili kurumların uygun görüşü 

doğrultusunda kullanılabilir. 

Ortak tesis ve yapıların tescili 

MADDE 41- (1) Bu Kanun hükümleri uyarınca karşılıksız yapılan ortak tesis ve yapılar, kullanış 

amacına göre ilgili tüzel kişilik adına tapuya tescil edilir. 

(2) Bu ortak yapı ve tesislerin korunması, bakım ve onarımı ile amacına uygun olarak 

kullanılmasından, adına tescil işlemi yapılan tüzel kişilik sorumludur. Belirtilen hususların 

yerine getirilip getirilmediği, mülki amirlerince kontrol edilir ve gerekli tedbirler alınır. 

Gönüllü katkı 
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MADDE 42- (1) Bu Kanunun uygulamasına ilişkin hizmetlerin hızlandırılabilmesi için iskâna 

tâbi kimselerin gönüllü katkılarından yararlanılır. 

Devir ve intikal eden hükümler 

MADDE 43- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce iskân uygulamaları tamamlanmış 

olan aileler ile taahhütname verenlerden işlemleri devam edenlerin hak ve mükellefiyetleri saklı 

olup bu konuda ortaya çıkacak ihtilaflar, bu Kanundan önceki mevzuata göre çözümlenir. 

Tahsil imkânsızlığı sebebiyle terkin 

MADDE 44- (1) Yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin 

alacaktan fazla olacağı anlaşılan sözleşmeye bağlanmış alacaklar ile gerçek ve tüzel kişilerden 

olan alacaklardan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunun 106 ncı maddesindeki parasal miktara kadar olanları terkin etmeye Bakan yetkilidir. 

Bütçeye ödenek konulması 

MADDE 45- (1) Bu Kanunda yazılı görevlerin gerektirdiği etüt, araştırma, planlama, projeleme 

ve uygulama işleri Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. 

(2) İskân işleriyle ilgili teknik ve idari personel, hizmet içi eğitim yapılacak kamu yapı ve tesisleri 

giderleri, Bakanlık bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır. 

Yeni yerleşim yerinde ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak hizmetler 

MADDE 46- (1) Bu Kanunun 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri gereğince yapılacak iskânlarda 

elektrik, okul, sağlık evi ve benzeri tesisler ile altyapı hizmetleri ilgili kurum ve kuruluşların 

görüşleri doğrultusunda  Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. 

Yönetmelik düzenleme yetkisi 

MADDE 47- (1) Bu Kanunla, yönetmelikle düzenlenmesi öngörülen hususlar ile bu Kanunun 

uygulanmasına ait diğer düzenlemeler, ilgili bakanlık ve kuruluşların da görüşleri alınarak 

Bakanlıkça düzenlenecek ve altı ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 48- (1) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 7 nci maddesi ile 14/6/1934 tarihli 

ve 2510 sayılı İskân Kanunu ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Başbakan, Bulgaristan'dan zorunlu göçe tâbi tutulup, Türkiye'ye 

gelerek yerleşmek isteyen Türk soylu kişilerle ilgili olarak bu Kanun çerçevesinde yapılacak 

işlemler ile alınacak kararların genel koordinasyonu ve bu kişiler için yapılan veya yapılacak 

konutların proje, yapım, kontrol ve hak sahibi seçimi, tahsis ve dağıtımı, kişiler adına temlik ve 

tapuda tescili ile borçlandırma konularında Toplu Konut İdaresi Başkanını görevlendirebilir. 
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(2) Bu Kanun uyarınca hak sahibine tahsis edilmiş olan konutun, takyit süresi içerisinde; işyeri, 

ticarethane ve sair biçimde amacı dışında kullanılması ya da satış vaadi şerhi konulması, 

devredilmesi, satılması veya terhin edilmesi hallerinden birinin ya da birkaçının valiliklerce 

tespit edilmesi üzerine ya da konut bedelinin geri ödenmesine ilişkin borçlanma taksitlerinin 

yatırılmamış olması gibi hallerde, söz konusu taşınmazın, aynı durumdaki göçmenlerin 

hizmetinde kullanılmak maksadıyla tapu kaydının iptali ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

adına tescili Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından mahkemeden istenir. Mahkemece tapu 

kaydının iptaline ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tesciline karar verilen konutlar, Toplu  

Konut İdaresi Başkanlığının talebi üzerine,  bu  Kanun  ve  4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde 

valiliklerce tahliye edilir. 

(3) Mahkeme kararı ile taşınmaz malların geri alınması halinde, evvelce ödenen taksitler veya 

yapılan zaruri ve faydalı giderlerle, taşınmaz maldan elde edilen intifaın bedelleri karşılıklı 

olarak hesap edilir, değerlerdeki fazlalıklar taraflarca iade edilir. Bu işlemlerden doğan bakiye 

alacaklar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca genel hükümlere göre takip ve tahsil olunur. 

(4) Bu madde kapsamında açılacak dava ve takiplerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı her türlü 

vergi, resim ve harçtan muaftır. 

(5) Bulgaristan'dan zorunlu göçe tâbi tutulup, Türkiye'ye gelerek yerleşmek isteyen Türk soylu 

kişilere yaptırılan konutlardan almak üzere müracaat ederek para yatıranlardan konut sahibi 

olamayanların, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde müracaat etmeleri 

halinde yatırdıkları bedel, yatırıldıkları tarihten itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte 

kendilerine ödenir. Görülmekte olan davalar da bu hükme göre sonuçlandırılır. Süresi 

içerisinde müracaat etmeyen soydaşların yatırmış oldukları bedel, göçmen konutları hesabına 

gelir kaydedilerek toplanmış bulunan paralar bu şekilde tasfiye edilir. Bu fıkra hükümlerini 

uygulamaya ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2510 sayılı Kanun ve 

anılan Kanunun ek ve tadilleri gereğince hak sahibi olup da iskân edilemeyen aileler bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak iki yıl içinde valiliklere ve Bakanlığa yazılı olarak 

müracaat ettikleri takdirde, bunlara hak sahibi oldukları tarihte yürürlükte olan Kanun hükümleri 

ve aşağıdaki esaslar dahilinde iskân yardımı yapılır: 

a) Bu ailelerin halen muhtaç durumda olması gerekir. Ailelerin muhtaçlık durumlarının tespiti 

için asgari ücretin yıllık tutarı esas alınır. 

b) İlk iskân kararında adı geçen ve halen yaşayan aile fertleri, bir bütün olarak bu yardımdan 

yararlanırlar. Mirasçılara bu  hak tanınmaz. 
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c) Evlenmek suretiyle aileden ayrılan kadın ve erkekler, müstakil aile olarak bu yolda iskân 

yardımı isteyemezler. 

ç) İlk iskân kararının veriliş tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında taşınmaz mal 

edinen aileler, bu taşınmaz malları devir ve temlik etmiş olsalar dahi bu yardımdan 

yararlanamazlar. 

d) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde müracaat etmeyenlerle 

Bakanlığın yapacağı iskân yardımını herhangi bir nedenle istemeyenler, gösterilen yeri kabul 

etmeyenler ve iskân edildikleri yeri terk edenler, ikinci bir iskân talebinde bulunamazlar ve 

iskân hakları kaybolur. 

e) Verilen taşınmaz mallar aile fertleri adına eşit hisselerle tapuya tescil ettirilir. Taşınmaz 

mallar on yıl süreyle hiçbir şekilde satılamaz, bağışlanamaz, terhin ve haczedilemez. 

Tapularına bu yolda kayıt düşülür.  

(2) Bu madde hükümlerine göre yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden karşılanır. 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, 

mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 

devam olunur. 

Yürürlük  

MADDE 49- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 50- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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EK 5: İSKAN KANUNU DEĞIŞIKLIK TABLOSU63 

 

Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

885 İskan 

Kanunu 

885  1926  Muhacır ve 

mültecilerin 

hükümet 

tarafından 

kabulünü ve 

iskanını 

düzenler.  

- İlk iskan yasası 
- Devletin iskan 

siyasetine 
bakışını yansıtır. 

- Dışarıdan 
gelecek kişilerle 
birlikte, eski 
yerleşik 
muhtaçlara da 
arazi verilmesini 
öngören 7. 
Madde, 
Borçlanma 
Yasası’nda da 
bu hükmün 
olduğu 
gerekçesiyle 
komisyonlar 
tarafından 
önergeden 
çıkartılmıştır. Bu 
da toprak 
dağıtımı için 
koşulların henüz 
oluşmadığını 
gösterir.  

- Muhacır ve 
mültecilerin 
mafiyetlerinin 
artılmasını 
öngören 12. 
Maddenin 
kapsamınun 
genişletilmesi, 
dışarıdan gelen 
göçmenlerin 
iskan siyaseti 
açısından 
önemini gösterir.  

Dahiliye Vekaleti  

 

(1923’te Mübadele, 

İmar ve İskan 

Vekaleti lağvedilip, 

bu işler Dahiliye 

Vekaleti içinde 

Umumi Müdürlük’e 

devrediliyor) 

2510 İskan 

Kanunu 

2510 14/06/193

4 

Iskan 

Kanunu 

   

2510 2561 12/07/193

4 

2502 sayılı 

kanunun 

değiştirilme

si hakkında 

kanun 

   

2510 840 17.12.193

4 

Iskanı 

Adiye Tabi 

   

                                                           
63 Bu tablo Fikret Babuş’un kitabında yer alan İskan Kanunu Değişiklik Tablosu’nun genişletilmiş versiyonudur. 
Babuş (2005). Tablo: 5, s: 278-82. 
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

Muhavirleri

n işgal 

eyledikleri 

sanat ve 

mesleklere 

göre 

verilmiş 

olan 

emvalden 

gayrisinin 

istirdadı 

lazım 

gelmeyece

ğine dair 

TBMM 

kararı 

2510 2650 29/12/193

4 

İskan 

Kanununun 

44. 

Maddesine 

bir fıkra 

ilavesine 

dair kanun 

Eklenen fıkra: 

Adliye 

memurları iskan 

işlerinden 

sorumlu değildir. 

- 34 yılında 
yapılan iskan 
çalışmaları, 
Doğu’da sorun 
yaratan 
unsurların kendi 
bölgelerinin 
dışına 
nakledilerek 
etkisizleştirilmesi 
düşüncesinin 
pratikte bazı 
olumsuz 
sonuçlar 
yarattığı 
görülmüş ve her 
unsurun 
bulunduğu 
bölgede kontrol 
atına 
alınmasının 
daha iyi olacağı 
düşünülmüştür. 

- Feodal 
egemenlerin 
siyasi 
etkinliklerini 
kırmak 
düşüncesinden 
vazgeçilmiştir. 

İcra Vekilleri Heyeti 

(kanun hükümlerini 

icraya) 

2510 2837 1935 Iskan 

hakkındaki 

2510 sayılı 

kanuna ek 

kanun 

2510’in 

YGT’den önce 

gelen muhacir 

ve mülteciler, 

harç ve resme 

tabi 

tutulmaksızın, 2 

sene içinde 

 İcra Vekilleri Heyeti  
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

nüfus kütüğüne 

kaydonulurlar. 

2510 2848 21/11/193

5 

İskan 

kanununun 

bazı 

maddelerini

n 

değiştirilme

sine dair 

kanun 

- 1., 2., 3., 9., 
10., 13., 15., 
24., 25., 41., 
42., 43. Ve 45. 
Maddeler 
değiştirilmiş. 

- Nüfus 
dağılımından 
Bakanlar 
Kurulu’nu 
sorumlu 
kılmış. 

- Muhtaç olan 
ve olmayanları 
ayıran bir 
cetvel 
eklenmesi 
hükme 
bağlanmış. 

- Yerleştikleri 
iskan 
bölgesini terk 
edip serbest 
iskan 
isteyenlerden 
daha önce 
yapılan 
yardımların 
geri alınacağı 
hükmü 
getirilmiş. 

 Dahiliye ve İçtimai 

Muavenet Vekilliği 

2510 2849 21/11/193

5 

İskan 

işlerinin 

sıhhat ve 

içtimai 

muavenet 

vekilliğine 

devrine ve 

ayrı bir 

bütçe ile 

idare 

olunmasına 

dair kanun 

- Yasayı 
yürüten İskan 
Umum 
Müdürlüğü, 
Dahiliye 
Vekaletinden 
alınıp Sıhhat 
ve İçtimai 
Muavenet 
Vekaleti’ne 
bağlanmış. 

- İskan 
çalışmaları, 
güvenlik 
yönünden 
İçişleri 
Bakanlığı’nı; 
sağlık ve sosyal 
işler yönünden 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım 
Bakanlığı’nı 
ilgilendiriyor.  

Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekaleti 

(Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı) 

2510 220 08/05/193

6 

1771 sayılı 

kanunun 4. 

Maddesine 

ait kanuni 

tefsir 

   

2510 221 07/01/193

7 

Iskan 

Kanununun 

31. 

Maddesinin 
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

1. 

Fıkrasının 

“B” 

kısmının 

tefsiri 

2510 3123 18/2/1937 İskan 

kanununun 

bazı 

maddelerini

n 

değiştirilme

sine dair 

olan 2848 

sayılı 

kanuna 

müzeyyel 

kanun 

İskan 

Kanunu’na göre 

gelen 

muhacirlerin 

iskanında 

kullanılmak 

üzere Tr’ye ithal 

edilecek 

keresteler 

gümrük resmi ve 

diğer 

ücretlerden 

muaftır. 

 Maliye, Nafia, 

Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet, Gümrük 

ve inhisarlar vekilleri 

2510 2/6605 27/05/193

7 

Iskan 

kanununun 

bazı 

maddelerini

n tadili 

hakkındaki 

3123 saılı 

kanunun 

tatbik 

şekillerini 

gösterir 

talimatnam

e 

   

2510 3370 2/5/1938 Askerlik 

kanununun 

2850 sayılı 

kanunla 

değiştirilen 

2. 

Maddesine 

ek kanun 

Nakledilenlerin 

askerlik 

hizmetlerinde 

kolaylık sağlıyor 

  

2510 3371 2/5/1938 İskan 

kanununa 

ek kanun 

İskan edilecek 

göçebelerden 

henüz nüfus 

kütüğüne 

yazılmamış 

olanlar hiçbir 

ceza, harç ve 

resme tabi 

olmadan nüfusa 

yazılır. 

 İcra Vekilleri Heyeti 

2510 3551 7/1/1939 Mübadele 

ve tefviz 
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

işlerinin kati 

tasfiyesi ve 

intacı 

hakkındaki 

1771 sayılı 

kanuna ek 

kanun 

2510 3651 1939 Devlet 

denizyolları 

işletme 

umum 

müdürlüğün

ün 1939 

mali yılı 

bütçe 

kanunu 

   

2510 3657 5/7/1939 İskan 

kanununun 

bazı 

maddelerini 

değiştiren 

2848 

numaralı 

kanunun 

3ncü ve 

2510 

numaralı 

kanunun  

3ncü 

maddelerini 

tadil eden 

kanun 

- Yardım 
istememek 
koşuluyla 
TR’ye gelmek 
isteyen Türk 
soyundan 
kişilerin, 
İçişleri ve 
Sağlık ve 
Sosyal Yardım 
Bakanlıkları’nı
n ortak 
kararıyla 
muhacır 
olarak 
alınabileceği. 

- 2510’un 31. 
Maddesinde 
değişiklik: 
Muhacır ve 
mültecilerin 
vergi ve 
resimlerden 
muaf olan 
beraberinde 
getirdikleri 
eşyaları 
düzenleyen 
madde. 

 İçişleri ve Sağlık ve 

Sosyal Yardım 

Bakanlığı 

2510 3667 11/7/1939 Iskan 

kanununun 

12nci 

maddesini 

kısmen 

değiştiren 

ve 17 ve 

23ncü 

maddelerin

e birer fıkra 

- 12. Maddede, 
1 numaralı 
bölgede 
yerleşmesine 
izin 
verilmeyecek 
kişiler 
sayılırken 
“bölgenin eski 
yerlilerinden 

 İcra Vekilleri Heyeti 
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

ekleyen 

kanun 

olsa bile” 
“ümlesi 
çıkartılmış. 

- Vergi 
muafiyetiyle 
ilgili olan 12 B 
fıkrası da 
genişletilmiş. 

- 17. Madde 
düzenlendiği 
kadar toprak 
verilmesine 
imkan 
olmayan 
yerlerde, 
mahalli idare 
heyeti kararı 
ile belirlenen 
toprağın 
yarısına kadar 
toprak 
verilmesi. 

- 23. Maddeye 
göre temlik 
edilmiş 
gayrimenkuller
le ilgili 
doğabilecek 
anlaşmazlıklar
da hasım 
taraflar mülk 
sahibi ve 
Hazine’dir. 

2510 3685 12/7/1939 Iskan 

Kanununun 

bazı 

maddelerini

n 

değiştirilme

sine dair 

kanunu 

   

2510 3683 12/7/1939 Iskan 

kanununun 

bazı 

maddelerini

n 

değiştirilme

sine dair 

kanun 

Vergi muafiyeti: 

- “dışarıdan 
sokulacak 
eşya harçtan 
muaftır” 
fıkrası 
kapsamına 
hayvanlar 
için de harç 
muafiyeti 
getirilmiştir. 

 İcra Vekilleri Heyeti 

2510 2/1237 1/12/1939 Birinci 

iskan 

mıntıkaların

da toprak 
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

tevziatına 

dair 

talimatnam

enin kabulü 

hakkında 

icra vekilleri 

heyeti 

kararnames

i 

2510 4062 13/6/1941 Iskan 

kanununun 

39ncu 

maddesinin 

tadili 

hakkında 

kanun 

- Hükümetten 
izin alarak 
kendi 
istekleriyle 
iskan olunan 
muhacırlara 
yapılacak 
yardımlar 
parasızdır. 
(eskisinden 
borçlanmaya 
tabi idi.) 

 İcra Vekilleri Heyeti 

 4796 17/7/1945 Mübadele 

ve tefviz 

işlerinin 

kesin 

tasfiyesi 

hakkında 

kanun 

   

2510 4753 1945 Çiftçiyi 

topraklandır

ma kanunu 

   

2510 5098 24/6/1947 Iskan 

kanununun 

bazı 

maddelerini

n 

kaldırılması

na, 

değiştirilme

sine ve bu 

kanuna 

yeniden 

bazı madde 

ve fıkralar 

ilavesine 

dair kanun 

2510’un 2., 11., 

12., 13., 14., 

26., 27., ve 28. 

Maddelerini 

tamamen; 7. Ve 

10. Maddelerini 

kısmen 

kaldırmış; 1., 8., 

9., 15., 29., 30., 

37., 39. ve 42. 

Maddelerini 

değiştirmiş; 1 

yeni madde ve 2 

geçici madde 

eklemiştir. 

- İskan 
açısından 
ülkeyi 2’ye 
bölen 2. 
Madde 
kaldırılmış. 

 İçişleri ve Sağlık ve 

Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

- Sorumlu 
kurum ve 
bakanlık 
adlarının 
Türkçeleştirilm
esi. 

- Toprağı dar, 
bataklık, 
ormanlık, 
dağlık, taşlık 
olduğu için 
geçinemeyen 
köylerin 
elverişli 
yerlere 
nakledilmesin
den Sıhhat ve 
İçtimai 
Muavenet 
Vekilliği’nin 
sorumlu 
olduğunu 
düzenleyen 
2848, “jeoloji 
ve tabii afetler 
dolayısıyla bir 
mahal halkının 
yerlerini terk 
etmesi 
gerektiğinde, 
o mahal halkı 
Sağlık ve 
Sosyal Yardım 
Bakanlığınca 
başka yere 
yerleştirilir” 
şeklinde 
değiştirilmiştir.  

- Kaldırılan 
maddelerle 
yasak bölge 
uygulamasına 
son verilmiş 
ancak ek 
maddeyle yeni 
bir yasak 
bölge 
kurulmuştur: 
Ağrı, Sason, 
Tunceli ve 
Zeylan yasak 
bölgelerine 
Bakanlar 
Kurulu kararı 
olmadan hiç 
kimsenin 
girmesine, 
iskan ve 
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

ikametine izin 
verilemez. 

- Kaldırılan 11. 
Madde, 
Türkçe 
konuşmayanla
rın iskan 
edildikleri 
yerde topluluk 
oluşturamayac
aklarına 
ilişkin; 24. 
Madde 
nakledilenlerin 
taşınmazlarını
n devlete 
geçeceğine 
ilişkin 
 

2510 5227 6/7/1948 Iskan 

kanununun 

bazı 

maddelerini

n 

kaldırılması

na, 

değiştirilme

sine ve bu 

kanuna 

yeniden 

bazı madde 

ve fıkralar 

eklenmesin

e dair olan 

5098 sayılı 

kanunun 

geçici ikinci 

maddesinin 

bir numaralı 

bendinin 

değiştirilnes

ine ve bu 

maddeye 

bazı 

hükümler 

eklenmesin

e dair 

kanun 

Yasak bölge 

olarak 

belirlenmiş 

yerler halkından 

olup, 5098’in 

yürürlüğe 

girmesinden 2 

yıl içinde 

iskanını 

isteyenlerden 

muhtaç 

durumda olanlar 

eski illerine veya 

civarına 

yerleştirilebilirler

. 

 Bakanlar Kurulu 

2510 5420 8/6/1949 Iskan 

kanununun 

bazı 

maddelerini

n 

kaldırılması

5098’in geçici 

maddesine 

ekleme 
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

na, 

değiştirilme

sine ve bu 

kanuna 

yeniden 

bazı madde 

ve fıkralar 

ilavesine 

dair olan 

5098 sayılı 

kanunun 

geçici ikinci 

maddesine 

bazı fıkralar 

eklenmesi 

hakkında 

kanun 

 5606 23/3/1950 Kars ili ile 

Bayazıt, 

Erzurum ve 

Çoruh 

illerinin bazı 

parçalarınd

a muhacır 

ve 

sığınması 

yerleştirilm

esine ve 

eyrli 

çiftçilerin 

topraklandır

ılmasına 

dair 

kanunda 

değişiklik 

yapılması 

hakkında 

kanun 

   

2510 3/1271 13/4/1951 Iskan 

Mevzuatına 

göre 

yapılacak 

yerleştirme, 

iaşe ve 

tedavi işleri 

için acele 

sağlanması 

gereken 

maddeler 

hakkındaki 

yönetmelik 
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

2510 5826 9/8/1951 Iskan 

kanununu 

tadil eden 

5098 sayılı 

kanunun 

12nci 

maddesinin 

değiştirilme

si ve 

yasaklığı 

kaldırılan 

yerlerle 

5227 sayılı 

kanunun 

1nci 

maddesinin 

4ncü 

bendinde 

zikredilen 

idareten 

boşaltılmış 

bölgelerde 

köyler 

teşkili ve 

halkının 

yerleştirilm

esi 

hakkında 

kanun 

Tunceli, Van, 

Siirt, Bitlis, Ağrı 

ve Kars 

illerindeki iskana 

yasak bölgeler 

kaldırılmış, 

buralarda köyler 

oluşturulması 

kabul edilmiştir.  

Nakledilenler eski 

yurtlarına dönme 

hakkını alınca 

22516 kişi geri 

dönmüş, hazineye 

geçmiş olan 

taşınmazların tümü 

sahiplerine iade 

edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu 

2510 6093 8/7/1953 Iskan 

kanununun 

bazı 

maddelerini

n tadiline 

ve yeniden 

bazı 

hükümler 

ilavesine 

dair 5420 

ve 5826 

sayılı 

kanunların 

bazı 

maddelerini

n 

değiştirilme

sine ve 

yeniden 

bazı 

hükümler 

ilavesine 

dair kanun 

Yasaklığı 

kaldırılan 

bölgeler ile ilgili 

düzenlemelerde 

değişiklikler: 

- İskanda
n 
yararlan
acaklar 
genişleti
lmiş 
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

2510 105 25/10/196

0 

2510 sayılı 

iskan 

kanununa 

ek kanun 

   

2510 5/586 3/12/1960 105 sayılı 

kanunla 

naklolunanl

arın menkul 

ve 

gayrımenku

l mallarıyla 

alacaklarını

n tasfiye 

şekli 

hakkındaki 

tüzük 

   

2510 81 23.10.196

2 

105 sayılı 

kanunun 

kaldırılması 

hakkında 

kanun 

   

2510 1306 29/6/1970 2510 sayılı 

iskan 

kanununa 

ek kanun 

- Kamula
ştırma 
durumu
nda 
iskan 

- Köysel 
alanda 
iç 
iskanın 
düzenle
nmesi 
ve köy 
geliştirm
e 
merkezl
erinin 
kurulma
sı 

- Özel 
iskan 
fonu ile 
ilgili 
düzenle
meler 

- Sanatka
r olarak 
iskan: 
Meslek 
edindir
me 
eğitimler
i 

 Köy İşleri Bakanlığı   

(kamulaştırmalarda, 

iskan edilenlere 

verilecek 

eğitimlerde, köy 

geliştirme 

merkezlerinin 

kurulmasında, arazi 

temininde 

sorumluluğu var) 
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

- Kanunla 
T.C. 
Ziraat 
Bankası
na 
verilen 
görevler 
Bankanı
n asli 
görevler
indendir
. 

2510 - 8/6/1971 2510 sayılı 

kanuna ek 

1305 sayılı 

kanunun 

bazı 

maddelerini

n 

uygulanma 

şeklini 

gösterir 

yönetmelik 

   

2510 - 31/8/1976 1306 sayılı 

kanunun 

bazı 

maddelerini

n 

uygulanma 

şeklini 

gösterir 

yönetmeliği

n 

değiştirilme

sine ilişkin 

yönetmelik 

   

2510 - 23/8/1982 1306 sayılı 

kanunun 

bazı 

maddelerini

n 

uygulanma 

şeklini 

gösterir 

yönetmeliği

n 

değiştirilme

sine ilişkin 

yönetmelik 

   

2510 - 3/9/1982 1306 sayılı 

kanunun 

bazı 

maddelerini
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

n 

uygulanma 

şeklini 

gösterir 

yönetmeliği

n 

değiştirilme

sine ilişkin 

yönetmelik 

2510 - 21/5/1983 1306 sayılı 

kanunun 

bazı 

maddelerini

n 

uygulanma 

şeklini 

gösterir 

“özel iskan 

fonu” 

yönetmeliği

nin bazı 

maddelerini

n 

değiştirilme

sine ilişkin 

yönetmelik 

   

2510 - 13/9/1985 Özel iskan 

fonu 

yönetmeliği

nin 

değiştirilme

sine ilişkin 

yönetmelik 

   

2510 3583 29/6/1989     

2510 3805 4/6/1992     

2510 4057 11/12/199

9 

    

2510 4629 3/3/2001     

5543 5543 26/9/2006 İskan 

Kanunu 

 - Kurumsal 

değişiklik: İlkesel 

ve göç 

politikasına 

yönelik 

nedenlerden çok 

bürokratik 

nedenlerden 

ötürü 

değişmiştir. Bu 

Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı Afet İşleri 

Genel Müdürlüğü 

- Köy Hizmetleri 

Genel 

Müdürlüğü’nün 

iskanla ilgili 

birimleri illerde 

özel idareye, 

merkezde 
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Temel 

Yasa 

Karar 

/Kanun 

Sayısı 

Tarih 

(YGT) 

Değişiklik 

(Başlık) 

İçerik Dönemsel Anlam İlgili Kurum 

bürokratik 

nedenler: 

2005’te Köy 

Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’nün 

lağvedilmesi, 

fonların tasviyesi 

sonucunda 

kamulaştırma 

bedellerinin 

yeniden 

düzenlenmesi 

gereği, Medeni 

Kanun’da aile ve 

aile reisliğine 

ilişkin yapılan 

değişiklikler 

nedeniyle 

yasanın yeniden 

düzenlenmesi 

gereği. 

Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı 

Afet İşleri Genel 

Müdürlüğü’ne, 

İstanbul ve 

Kocaeli’nde 

belediyelere, 

iskanlı 

göçmenlerin 

işlemleri TOKİ’ye 

devredilmiş. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EK 6: ULUSLARARASI GÖÇ VE İSKAN KURUMU ILE İLGILI YASA VE 
ULUSLARARASI ANLAŞMALAR (ÖNEMLI TARIHLER)   
 

1857 Muhaceret Nizamnamesi  

1860 İskan ve Muhacirun Komisyonu  

1878 Berlin Anlaşması  (Balkanlardaki Türk ve Müslümanlara uygulanacak kurallar)  
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1897 Kopenhag Devletler Umumi Hukuku Enstitüsü “Milletlerarası Hukuk Noktasından Bir 

Hicret Mukavelesi Layihası (toplu ve ferdi göç hürriyeti)  

1900 Madrid Milletlerarası Komisyon (göçmenlerin medeni hak ve tabiyetleri hakkında bazı 

temenniler ) 

1913 Edirne Anlaşması  (Osmanlı-Bulgar Mübadele Anlaşması )  

(Ocak 1913 İttihat ve Terakki iktidarının başlangıcı)  

1913 İskan-ı Muhacirin Nizamnamesi  

1913 Aşiretler ve Göçmenler Umum Müdürlüğü (Umum Müdür Şükrü Kaya) 

1913 İstanbul Anlaşması (Bulgaristanla imzalanan mübadele anlaşması) 

1914 Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umumisi 

1915 Tehcir Kanunu 

1914 Osmanlı-Yunan Mübadele anlaşması  

1919 Birleşmiş Milletler  Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (işçi göçü) 

Dünya Göçmen ve Mültecileri Araştırma Cemiyeti 

Avrupa Göçmen ve Mültecileri Cemiyeti  

1923 Lozan Anlaşması (Mübadele-i Ahali Mukavelenamesi) 

1923 Mübadele, İmar ve İskân Vekaleti’nin kurulması (Vekil Mustafa Necati) 

1923 İskân Kanunu  

1924 Roma Göçler Kongresi 

1924 İmar ve İskân Müdüriyet-i Umumiyesi (İçişleri Bakanlığı’na bağlı) 

1925 134 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Şeyh Sait İsyanı nedeniyle sürgün yasası   

1925 675 sayılı Mahalli İskânlarını Bilamezuniyet Tebdil Eyleyen Muhacir ve Mültecilerle Aşair 

Hakkında Kanun  

1925 Türkiye Bulgaristan Dostluk Anlaşması  (göçmenlerin hakları ve mülkiyet hakları ve 

gönüllü göç anlaşması)  İkamet Mukavelenamesi  

1925 Türkiye  Arnavutluk Dostluk Anlaşması 

1926 885 sayılı İskân Yasası  

1927 1097 sayılı  Bazı Eşhasın Şark Menatıkından Garp Vilayetlerine Nakline Dair Kanun 
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1929 Nüfus Müdüriyet-i Umumiyesi  (İçişlerine bağlı) 

1930 Türkiye-Yunanistan Dostluk Anlaşması (etabli oluşuyor) 

1932 Cenevre Kongresi  

1930-1938 Nansen Beynelmilel Mülteci Teşkilatı (Rus ve Ermeni Mültecilerin haklarını 

korumak, seyahat dokümanlarını temin etmek) 

1934 2510 sayılı İskân Yasası  

1934 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığı’na bağlı  

1933-38 Alman Mülteciler Yüksek Komisyonu (Nazizm aleyhtarlarını ve Yahudileri 

Almanya’dan çıkışını sağlamak) 

1936 Türkiye Romanya Dostluk Anlaşması (Dobruca’daki Müslüman Türklerin göçü. Gagauz 

Hıristiyan Türkleri hariç)   

1938-1946 Milletler Cemiyeti Mülteciler Yüksek Komisyonu  (Yeniden iskân)  

1938-1947 Hükümetler arası Mülteciler Yüksek Komisyonu (göçmen haklarını korumak, 

seyahat dokümanlarını sağlamak) 

1947 Paris Barış Anlaşması (M:2 Azınlık hakları) 

1951 Cenevre Anlaşması 

403 sayılı ve 1964 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanunu  

1967 Mültecilerin Statüsü Hakkında Uluslararası Protokol 

22 Mart 1968 Bulgaristan Türkiye Yakın Akraba Göçü Anlaşması(1978’e Kadar) 

195? Göçmen ve Mülteciler Türkiye Yardım Birliği (Celal Bayar’ın kurdurduğu gönüllü yardım 

derneği) 

1968 Bulgaristan Türkiye Yakın Akraba Göçü Anlaşması  

1975 Helsinki Anlaşması (azınlık hakları) 

1989 3583 sayılı yasa (İskan Kanununa ek,  soydaşların iskanı) 

1989 3582 sayılı yasa ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Yasasına 

ek madde ile göçmenlere yardım 

5286 sayılı 2005 tarihli Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda    

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  



Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023 

 400 

2005/8554 Kaldırılan Köy Hizmetleri  Genel Müdürlüğü’nün Devir İşlemlerine İlişkin  Bakanlar 

Kurulu Kararı 

5543 Sayılı 2006 tarihli İskan Kanunu   

2003 İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı  
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EK 7: RESIMLER   
 

RESIM 1: 1960’LARDA ALMANYA’YA GIDEN IŞÇILER  
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RESIM 2: İŞÇILER ALMANYA’DA  
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RESIM 3: KENTE GÖÇ EDEN KÖYLÜLER  
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RESIM 4: KENTLILER  “KÖYLÜLERI” YADIRGIYOR 1 
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RESIM 5: KENTLILER KÖYLÜLERI YADIRGIYOR  2 
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RESIM 6: KENTE KÖYLÜ AKINI  VAR 
 

 


