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EDİTÖRDEN

“Birileri, çıkarları için tüm dünyayı ateşe atmayı göze alabilir.  
Biz, hakkın, merhametin, adaletin yanında  

yer almaya devam edeceğiz.”
Recep Tayyip Erdoğan

Dünyanın göç gerçeği ile imtihanı tüm hızıyla devam 
ederken, göç çalışmaları ve yönetimi üzerine Türkiye bir 
taraftan öğrenirken diğer taraftan dünyaya bu birikimini 
eş zamanlı olarak öğreten kaynak bir ülke haline geldi. 

Şüphesiz ki, bu karşılıklı öğrenme eylemine en büyük katkı Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göç gerçeğine salt bir fiili 
durum, hukuki ve şeklî bir kavram olarak değil aynı zamanda adalet, 
şefkat ve merhamet eksenli insanî değer yargılarını da öne çıkaran bir 
bakış açısı kazandırmasıyla sağlandı.

Bu yılın haziran ayında siz değerli okurlarımıza ulaştırdığımız, 
Uluslararası Göç, Entegrasyon ve Uyum teması ile yayımladığımız 5. 
sayıda, göç alanında dünya üzerinde gerçekleşen entegrasyon uygu-
lamalarını ve bu kapsamda İngiltere, Fransa, Japonya, Avusturya gibi 
ülkelerdeki örnekleri sizlere sunmuştuk. Yine Uluslararası Göç, Enteg-
rasyon ve Uyum teması ile devam eden elinizdeki bu 6. sayımızda da, 
Türkiye’de çeşitli alanlarda uygulanan entegrasyon politikaları başta 
olmak üzere, Japonya ve Fransa örneklerine yer verilmiştir. Ulusal ve 
uluslararası boyutta entegrasyon politikalarının toplumsal alanlardaki 
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sorunlarına değinen bu sayımızda, birbirinden değerli beş makale siz 
değerli okurlarımızın istifadelerine sunulmuştur.

Giray Sadık ve Hilal Zorba, “Humanitarian Diplomacy for Syrian 
Refugees and Turkey-EU Relations’ başlıklı makalede, Türkiye ve AB’nin 
Suriyelilere yaklaşımını ‘insani diplomasi’ odağında karşılaştırmakta-
dır. Bu kapsamda; Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikası, Suri-
yelilerin hukuki niteliği, Suriye’de barış ortamını sağlama çabaları ve 
Suriye krizinden kaynaklı yük paylaşımını, Türkiye ve AB açısından 
karşılaştırmalı olarak ele almaktadır. 

Hidayet Sıddıkoğlu, “Refugee and Asylum Seeking in Modern Ja-
pan: Analysis of Japan’s Humantarian Commitments and Xerophobic 
Problems” başlıklı makalede, Japonya’nın yabancılara yönelik dış po-
litikasındaki “barışa proaktif katkı” kavramını incelemektedir. Aynı 
zamanda, bu kavramın ifade ettiği durumlardan biri olan kapalı kapı 
politikasını; tarihi, etnik, kültürel, siyasi yönleriyle irdelemekte ve bu 
politikanın uluslararası yükümlülüklere uygunluğu ile Japonya’nın bu 
politikadan amaçladığı hususlar tartışılmaktadır. 

Sureyya Sonmez Efe, “Legal Status and Economic Membership of 
Seasonal Migrant Workers in Turkey” başlıklı makalede, Türkiye’deki 
mevsimlik göçmen işçilerin statüsüne odaklanarak, bu durumu çok 
uluslu ve ahlaki bir yaklaşımla sorunsallaştırmaktadır. Mevcut soru-
nun, mevsimlik işçilerin statüsünün belirlenmesi ve yasal düzenleme-
ler yapılması ile aşılabileceği ifade edilerek bu düzenlemelerin sosyal, 
ekonomik, hukuki gerekliliği ile ilgili politika yapıcılara ve kanun ko-
yucuya ışık tutmaktadır. 

Müşerref Yardım, “Göç ve Entegrasyon Politikaları Işığında Fran-
sa'da Toplumsal Kabul” başlıklı makalede, Fransa entegrasyon politika-
sının asimilasyonist özelliği başta olmak üzere, mevcut durumun top-
lumsal kabule etkisini, ve tarihsel süreçte gösterdiği gelişimi Fransız 
göç politikalarında meydana gelen değişimler ışığında ele almaktadır. 
Fransa tarafından uygulanan bu asimilasyonist politikanın, ayrımcılık 
ve hatta ırkçılığa varan boyutu hukuki, dini, sosyal ve kültürel açılar-
dan eleştirilmektedir. 
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Eray Aktepe, Mustafa Tekdere, Abdullah Şuhan Gürbüz, “Top-
lumsal Uyum ve Bütünleşme Bağlamında Erzincan’a Yerleştirilen Ahıs-
ka Türkleri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makalede, en temelde 
mekânsal değişikliği ifade eden göç olgusunun yaşam, kente uyum 
gibi imkânları ile birlikte gelen sosyal zorluklarını, Ahıska Türkleri 
açısından değerlendirmektedir. Devlet eliyle desteklenmesi ve soydaş 
bir grubun göçü olması sebebiyle ayrıcalıklı kabul edilen bu göç ha-
reketinin, toplumsal uyum ve bütünleşme sürecine etkisi saha araştır-
ması yapılarak analiz edilmektedir. 

2017 yılını arkamızda bırakırken, göç ile ilgili “Entegrasyon ve 
Uyum” üzerine yapacağımız çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürdü-
rüyoruz. Dinamik bir süreç olarak devam eden göç, dünyanın birçok 
yerinde anlaşılmayı bekleyen bir sorun olarak varlığını genişleterek 
sürdürüyor. Bilgi temelli süreçlerde göç olgusunu anlamak, kavra-
mak, tanımlamak ve politika önerilerinin tartışılarak en doğru uy-
gulama modellerini hayata geçirebilmek gayreti Türkiye’yi dünyada 
ayrı bir yere taşımaktadır. Demografik özelliklerine, etnik kökenine 
ve inancına bakmadan hukukî statüsü göçmen, mülteci, sığınmacı vb. 
ne olursa olsun insanı insan olduğu için göç vesilesiyle misafir eden 
büyük bir devletin, aziz bir milletin ve kadim bir geleneğin temsilcisi 
olmanın haklı gururunu bir kez daha yaşıyoruz. 2018 yılında da aka-
demik açıdan tatmin edici dosya ve makalelerle sizlerle birlikte olabil-
mek temennisiyle…

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Ok    
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Syrian Refugees and  
Turkey-EU Relations*

Giray Sadık**, Hilal Zorba***
Abstract
Turkey has been exposed to growing mass refugee influx, because of its location 
in proximity to crisis regions in the Middle East such as Syria and Iraq. The Eu-
ropean Union (EU) has been disturbed from this issue because the refugees who 
crossed the border of Turkey are based on the boundary of Fortress Europe, and 
thus they are on their way to Europe. Turkey and EU have approached differ-
ently and produced different policies to this refugee challenge. This study analyses 
the policy implications of the post- 2011 Syrian refugee crisis. The effects of the 
ongoing refugee crisis on the policies of the two parties and on the Turkish-EU 
relations are analyzed in light of the insights from humanitarian diplomacy.

Keywords:  Humanitarian Diplomacy, Refugee Crisis, Syria, Turkey, European 
Union (EU)

* This article used some of the findings of the thesis:  “Turkish and European 
Perspectives on Syrian Migration since 2011” defended by Hilal Zorba in 2015 
under the supervision of Associate Professor Dr. Giray Sadık.
** Associate Professor, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Political 
Science, Department of International Relations, e-mail: girayuga@gmail.com
*** PhD Candidate, Yalova University, Social Sciences Institute, Department of 
International Relations, e-mail: hilalzorba@gmail.com



  GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ     11

GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
THE JOURNAL OF MIGRATION STUDIES

Volume:3 • No: 2 • July-December 2017 • pp. 10-39

Suriyeli Mülteciler için İnsani 
Diplomasi ve Türkiye-AB 

İlişkileri*
Giray Sadık**, Hilal Zorba***

Öz

Türkiye, Suriye ve Irak gibi Ortadoğu’daki sorun yaşanan bölgelere yakınlığı 
nedeniyle artan kitlesel mülteci akınına maruz kalmıştır. Avrupa Birliği(AB) 
bu konudan rahatsızlık duymaktadır, çünkü Türkiye sınırını aşan mülteciler 
Korunaklı Kale Avrupası’nın sınırlarına dayanmaktadır ve böylece Avrupa’ya 
gitmektedirler. AB ve Türkiye, bu mülteci sorununa farklı yaklaşmakta ve fark-
lı politikalar üretmektedir. Bu çalışma, 2011 sonrası Suriyeli mülteci krizinin 
politika uygulamalarını analiz etmektedir. Devam eden mülteci krizinin iki 
tarafın politikalarına ve Türkiye-AB ilişkileri üzerine etkileri insani diplomasi 
anlayışı ışığında analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  İnsani Diplomasi, Mülteci Krizi, Suriye, Türkiye, Avrupa 
Birliği (AB).

* Bu makalede 2015 yılında Hilal Zorba tarafından Doç. Dr. Giray Sadık 
danışmanlığında savunması yapılan “2011 Sonrası Suriyeli Göçüne Yönelik Türk ve 
Avrupa Perspektifleri”  tezindeki bazı bulgulardan yararlanılmıştır.
** Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-posta: girayuga@gmail.com
*** Doktor Adayı, Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler 
Bölümü, e-posta: hilalzorba@gmail.com
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INTRODUCTION

This study will analyze the Syrian refugee influx to Turkey after 2011 
and the approaches of the EU and Turkey about humanitarian aid 
to Syrian refugees. It will also compare the EU and Turkey policies 
about the influx of Syrian immigration. This study aims to find out an 
answer to an extent and degree of European and Turkish policy con-
vergence and/or divergence. Within this framework, the first terms to 
be defined are refugee and the EU and Turkey’s refugee status.

“Refugee is a person who meets the criteria of the United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) Statute and qualifies for the pro-
tection of the United Nations (UN) provided by the High Commissioner, 
regardless of whether or not s/he is in a country that is a party to the Con-
vention relating to the Status of Refugees, 1951 or the 1967 Protocol re-
lating to the Status of Refugees, or whether or not s/he has been recognized 
by the host country as a refugee under either of these instruments” (IOM, 
2004:52). However, the description of these concepts has varied ac-
cording to the countries. 

Turkey is signatory of the 1951 Convention Relating to the Status 
of Refugees (CRSR) and she had made geographical limitation. Tur-
key’s domestic legislation is the 1994 Asylum Regulation. According 
to the 1994 Asylum Regulation, the status of refugee has only given 
the people who escaped due to the events occurring in Europe and 
took refuge in Turkey (İçduygu, 2015:4). In the EU, any non-EU 
country national or stateless person who is located outside of his/her 
country of origin and who is unwilling or unable to return to it owing 
to a fear of being persecuted can apply for refugee status.

In 2010, the Arab Spring which has affected all the Middle East-
ern countries started and it still continues to spread in the region. As 
Syria has not been governed with fully democratically, Syrian people 
have begun to want democracy like the citizens of other countries 
living in the Middle East. From the beginning of the Syrian civil war, 
6.3 million people internally displaced and 13.5 million people (4.9 
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million of whom live in besieged areas which are really hard to reach) 
in need of humanitarian assistance (European Commission, 2017:1). 
Over 3.8 million refugees have fled to Lebanon (1.5 million), Jordan 
(2.8 million), Turkey (over 3.3 million), Iraq (239.000), Egypt and 
North Africa (UNHCR, 2017). They did all in their power to help 
Syrian refugees. According to International Crisis Group, Turkey has 
been flexible and taken important steps to help Syrians to regain a 
sense of self-reliance and integrate in their new environment (Inter-
national Crisis, 2013:6). However, some complaints have been made 
about the Turkish government in the first years of the crisis. According 
to International Crisis Group, the main factor complicating outside 
contributions has been Turkey’s hesitancy to register international or-
ganizations and NGOs and the degree to which it is ready to allow 
them to work directly on humanitarian issues (International Crisis, 
2013:15).

At first, Turkish government named the Syrian refugees as a “guest” 
because Turkey does not give refugee status except for Europeans. 
According to Şenay Özden’s interview a worker for one of the local 
authorities in Ishaliye; The Syrian refugees have disturbed from the 
guest status. The guest status means that Syrians do not have rights in 
Turkey and that the State has the right to make the decision to deport 
them at any time (Özden, 2013:5). However, this problem solved 
with the Law on Foreigners and International Protection (no.6458) 
and temporary protection regime published after this law1. Kemal 
Kirişci(2014:51) has appreciated the Turkish government for the open 
door policy, but he thinks that the legal basis of this policy is weak.

While the problem of refugees and/or guests in Turkey continues, 
the problem has reached other dimensions in European countries. In 

1 For the details, see: Ali Zafer Sağıroğlu, “Turkey’s Migration law and policy: 
is it a new era?” Edited by Ibrahim Sirkeci and Barbara Pusch içinde Turkish 
Migration Policy (41-53),Transnational Press London, 2016., http://www.goc.gov.
tr/icerik6/yukk_327_328_329_icerik, http://www.goc.gov.tr/files/files/ge%C3 
%A7ici_koruma_y%C3%B6netmeligi.pdf.
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2013 and 2014, some European countries like Germany respond to 
UNHCR’s call for more resettlement of humanitarian admission for 
Syrian refugees. According to Refugee Studies Centre, although nu-
merous European countries have initiated resettlement, humanitarian 
admission, or expanded family reunification programs for Syrians, the 
numbers allowed are low (Orchard and Miller, 2014:7). 

There is a need for a comprehensive analyze is of the refugee crisis 
for both Turkey and EU. This research addresses this need for in-debt 
research beyond political debates. Many research centers have pub-
lished reports about Syrian civil war and the Syrian refugees. Most of 
the work done in this regard deals with the issue unilaterally, and it 
mostly examines this issue in terms of politicians. However, a minori-
ty of them compare the EU and Turkey’s approach to Syrian refugees. 
This study is organized to examining Turkish-EU relations on Syrian 
refugees with the help of a new concept “humanitarian diplomacy”2. 
That is why; firstly theoretical framework about humanitarian diplo-
macy will be explained inclusively. Secondly, the emergence of the 
Syrian refugee problem and the applications of Turkey-EU in this re-
gard will be explained by comparison. Thirdly, policy implication for 
EU and Turkey will be presented. Finally, conclusion and implications 
of these policies is prepared and their results are presented. 

HUMANITARIAN DIPLOMACY AS THEORETICAL 
FRAMEWORK

Conflicts and crises are the processes that arise with the existence of 
man. For this reason, history of humanity has come to these days with 
many major crises and short-term crises. National borders sharpened 

2 For the details, see: Larry Minear, Hazel Smith (2007), Humanitarian Diplomacy 
Practitioners and Their Craft, United Nations University Press,Tokyo; Ahmet 
Davutoğlu (2013), Turkey’s humanitarian diplomacy: objectives, challenges and 
prospects, Nationalities Papers Vol.41, No.6, 865-870; Reşat Bayer, E. Fuat 
Keyman (2012), Turkey: An Emerging Hub of Globalization and Internationalist 
Humanitarian Actor?, Globalizations Vol.9, No.1, 73-90.
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by the emergence of nation-states have begun to lose its’ influence 
with the increase of globalization in the last century. As a result, the 
event that happened in a country affects first neighbor countries later 
all states in the geography and has come to the fore with spillover effect 
in over time. This situation has dominated in the Middle East region 
for about 7 years. The fire that started in one country eventually took 
hold of the entire region. In such an environment, the misery that 
the people have experienced has made the concept of “humanitarian 
aid” the priority agenda of states active in the international system. 
Humanitarian aid is a comprehensive concept that covers many areas 
such as shelter, sanitation, food and water. Especially Syrian civil war 
has been a turning point in the sense of rethinking and expanding the 
international humanitarian aid concept of international community. 
Thus, both international aid organizations and states have produced 
“humanitarian diplomacy” which is the popular concept of recent 
times together. 

The Emergence of Humanitarian Diplomacy

Along with some debates about the definition of the concept of hu-
manitarian diplomacy; there are some general assumptions that arise 
as a result of living human dramas. Humanitarian diplomacy bene-
fits from the rules of International Law and humanitarian imperative 
(Whittall, 2009:38) in order to ensure the rapid security of people in 
emergency situations and to facilitate the distribution of aid. Human-
itarian workers have some responsibilities about humanitarian diplo-
macy; however they don’t see themselves as a diplomat. Humanitarian 
diplomacy like traditional diplomacy has some important tasks such 
as information gathering, negotiation and communication (Minear, 
2007:8). Traditional diplomacy is carried out with the sovereign states 
in accordance with Vienna Conventions of 1949; but humanitarian 
diplomacy is arisen in the emergency situation. Diplomats who pro-
vide the implementation of the traditional diplomacy deal with states 
and the situations related to them. However, humanitarian workers 
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deal with the situations of non-state actors. The duties of humanitar-
ian diplomacy has still complicated but some of them are approved 
such as ensuring protection of the human rights of a vulnerable pop-
ulation; promoting greater observance of international humanitarian 
law (Minear, 2007:21). 

As pointed out in the Whittall’s study (2009:42), humanitarian 
diplomacy is more than delivering data and gathering data. “Humani-
tarian diplomacy is a struggle of a deeper kind in terms of formulating hu-
manitarian politics, or politics of the welfare of people in crisis. You have 
some component here but the larger picture is not about the humanitarian 
crisis, it’s a political crisis, it’s a human rights crisis.” The International 
Committee of the Red Cross (ICRC) is one of the humanitarian ac-
tors, which has developed its own description on humanitarian di-
plomacy. According to ICRC, humanitarian diplomacy enables states 
to have knowledge of issues and troubles that concerns people and to 
be shared with the international community (Minear, 2007:23). Hu-
manitarian diplomacy associated with both hampering of risk and cri-
sis management. Not only humanitarian organizations but also states 
and private sectors use the term of humanitarian diplomacy as a tool 
of negotiating, awareness and distribution of humanitarian aid in an 
emergency case (Regnier, 2011:1213). As you can see, humanitarian 
diplomacy has been used by different agencies but all of them use this 
term especially respect for International Law and in order to help the 
people. 

Humanitarian Diplomacy in Practice

Humanitarian diplomacy actually has many common points with tra-
ditional diplomacy; but in order to make humanitarian diplomacy 
more understandable it is necessary to emphasize the differences from 
traditional diplomacy. As we mentioned earlier, traditional diplomacy 
is a diplomacy conducted in the political dimension and there are 
special officials, diplomats, to carry out this political process. Howev-
er, humanitarian diplomacy does not have its own diplomats and it 
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emerges in an emergency. For example, the Red Cross and Red Cres-
cent National Societies (IFRC) do not have humanitarian diplomats 
to implementing humanitarian diplomacy so it is implemented by 
persons of international organizations (Regnier, 2011:1217). Diplo-
mats as an instrument of traditional diplomacy are trained at private 
schools and they take special educations; but humanitarian staffs do 
not have any chance to special and organized education. Humanitar-
ian diplomacy develops spontaneously and the primary goal of hu-
manitarian personnel is to save the life of many people as quickly as 
possible. At this point, there is also a difference between those who 
apply the humanitarian diplomacy. If it is a state that implements hu-
manitarian diplomacy, the priority of it will usually be its own security 
and political interests. But if it is an international charity organization 
that implements humanitarian diplomacy, the priority of it will be to 
save the innocent people.

The practices that we call “humanitarian diplomacy” today are ac-
tually in the international system for a very long time. However, it is 
possible to see many different approaches in humanitarian diplomacy 
practices. One of which categorizes humanitarian diplomacy in three 
different ways: oxymoron (contradiction in terms), common-sense 
and necessary evil (Smith, 2007:38). According to the grouping of 
Hazel Smith (2007:41); firstly as an oxymoron, humanitarian actors 
and diplomats are two different actor and both of them have divid-
ed responsibilities. In proportion to these responsibilities, although 
humanitarian staffs give priority to human life, diplomats give prior-
ity to security of their own countries. Secondly, as a common-sense, 
humanitarian actors should conduct coordinated work with the host 
country and other teams on their works that conducting and the re-
sults of these workings should be clearly shared with all actors. Third-
ly, as a necessary evil, humanitarian actors should be prepared for all 
situations because the area in which humanitarian diplomacy takes 
place is often the territory where conflicts are experienced. Thus, ac-
cording to Andre Roberfroid, the neutrality and trustworthiness and 
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the same time good diplomatic skills of humanitarian staffs have the 
great importance for the successful humanitarian diplomacy.

Humanitarian actors normally do not have diplomatic knowledge, 
but they may accidentally use diplomatic methods like the role of 
intermediate to fulfill their duties many times. Humanitarian staff 
has an objective role in line of its duties; as a result of this, it arbi-
trates between the parties from time to time (Regnier, 2011:1221). 
Humanitarian diplomacy has a multi-functional and intercultural di-
mension because it does not belong to the use of a single institution. 
For this reason, humanitarian diplomacy is implemented through In-
ternational Humanitarian Law (IHL) and human rights law (Regnier, 
2011:1223). Humanitarian workers face with many troubles while 
trying to implement the humanitarian diplomacy. These difficulties 
arise not only from conflicting parties but also from intervention of 
the international community like Responsibility to Protection (R2P) 
to region.

Turkey’s Approach to Humanitarian Diplomacy

Recently, the concept of humanitarian diplomacy gaining so much 
importance has a special place in the management of humanitarian 
crises. For this reason, Turkey’s approach to humanitarian diplomacy 
has a special significance in order to understand the policies of Turkey 
against the humanity drama in Syria. In addition to this, the new 
foreign policy concept adopted by Turkey in recent years has greatly 
changed the position of her in the region and the international arena. 
Turkey has begun to involve more in the events especially experienced 
in the immediate vicinity by force of the multi-dimensional proactive 
foreign policy concept. According to Ahmet Davutoğlu (2013:866), 
one of the most important consequences of Turkey’s new foreign pol-
icy understanding has been the active use of humanitarian diplomacy. 
Humanitarian diplomacy does not just mean humanitarian aid; it has 
a more comprehensive mission. However, the scope of humanitarian 
diplomacy for Turkey covers a very wide geographical area. According 
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to Davutoğlu, the humanitarian diplomacy of Turkey consists of three 
different stages. The first stage of this categorization associated with 
the citizens of the Turkish Republic. It encompasses the problems of 
its own citizens and their life conditions. As the Turkish Republic 
believed that it took its greatest power from its own people, improve 
the people’s living conditions and make their life easier have been the 
state’s priority. The second stage of this categorization related to an 
attitude of a country on people oriented in problematic areas. A crisis 
that is happening anywhere in the world concerns Turkey as a require-
ment of humanitarian aid oriented foreign policy. Turkey normally 
respects the national borders of countries and international law; but 
humanitarian diplomacy has a feature that beyond the borders. The 
third stage of this categorization connected with humanitarian atti-
tude at the global level like UN system (Davutoğlu, 2013: 868).

Turkey firstly acts with the aim of becoming a regional power then 
a super power as a result of the military and economic developments 
that started in the years of 2000. For this reason, Turkey is the most 
active country in the crises experienced in the Middle East, Balkans 
and Caucasus through humanitarian diplomacy (Bayer & Keyman, 
2012:84). Turkey primarily has tried to implement the process of pro-
viding mediation and peacebuilding, which are the means of human-
itarian diplomacy, during the Syrian civil war. When the initiatives 
are ineffective, the subject of humanitarian aid became the priority of 
Turkey and the practices have developed in this framework.

SYRIAN REFUGEES AND EU-TURKISH RELATIONS

In 2010, uprisings which begun in Arab World have turned into a 
civil war in Syria. In the April of 2011, the conditions in Syria became 
worse and firstly two hundred and fifty two Syrian citizens have en-
tered the gate of Hatay Cilvegözü border. Within twenty four hours, 
Turkish government has set up a tent camp urgently in the province 
of Hatay (Disaster and Emergency Management Presidency [AFAD], 
2014:4). According to data of Directorate General of Migration Man-
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agement (DGMM) in May 2017, the number of Syrian refugees who 
migrated to our country from 2011 to date is nearly 3.020 million 
people.

Turkish Interior Minister Süleyman Soylu explains that the ex-
penditure was made by Turkish Government, municipalities and civil 
society groups from 2011 to now has reached $ 25 billion. However, 
European Commission estimates that Turkish Government has spent 
over $11.4 billion to Syrian refugees from the beginning of the Syria 
crisis to January 2017 (European Commission, 2017:2). From the 
first day, “open door policy” has applied and as a humanitarian re-
sponsibility none of the Syrians was sent back (AFAD, 2014:5). Ac-
cording to the latest data, 248.660 refugees have guest in 22 shelters 
which were established in 10 cities (AFAD, 2017). However, these 
numbers that can only be taken under record. Turkey carries on their 
activities about Syrian refugees with the helping of Turkish Red Cres-
cent and AFAD which connected to prime minister. 22 camps which 
were established in 10 provinces consisted of 16 tent cities and 5 
container towns (AFAD, 2014:18). Until the April of 2012, Turkey 
has never received any aids from none of international or national 
non-governmental organizations or countries about Syrian refugees. 
However, with the conditions of Syria became worse, the number of 
refugees which fleeing from cruelty and came to Turkey started to 
increase, thus this situation is a certain burden on the economy of 
Turkey. This situation has contributed to many positive impacts on 
Turkish economy and labor market as well as negative effects. For ex-
ample; the salaries of the qualified staff increased, new business areas 
emerged and finally Turkey’s foreign trade with the countries of the 
Middle East has increased thanks to Syrian businessmen (Sağıroğlu, 
2016:6). Because of this reason, Turkish officials have been forced to 
announce that they are open to all kinds of support coming from the 
international organizations.

Considering the border between Syria and Turkey, where stay si-
lent across the violence in Syria before everything is a crime of hu-
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manity. In some places, when the border passes from one place that 
bisects the village so in fact many Turkish and Syrian people who live 
in the border city are relatives. Because of this, it is impossible for 
Turkey to keep its silence against Syrian civil war. When we left the 
human dimension of the event on one side, on the other hand it is a 
very big threat for Turkey to have been experienced such a civil war in 
her border. At the beginning of the situation, Turkey defended Syria 
in the international arena (Cebeci and Üstün, 2012:16). Prime Min-
ister and Foreign Affairs Minister have made bilateral contacts many 
times to change of Assad’s attitude against demonstrations. However, 
the violence of interventions has increased extremely in the August of 
2011. After this point, Turkey gave up warning Assad’s regime and 
Syria and she has begun to take place directly across Assad. In addi-
tion to this stance, Turkey gave permission to establishment of the 
Syrian National Council in its own soil (Phillips, 2012:138). As a 
result of the stance of Turkey towards the Assad regime, Turkey gave 
up seeing the Assad regime as legitimate authority. With this reason, 
Turkey has started to establish its policy above an absence of Assad in 
Syria after the middle of 2011 (Öztürk, 2012:48). However, when the 
Assad regime continues to remain in the management of Syria, Tur-
key is losing prestige because the failure of the policies of Turkey on 
the Syrian issue has clearly emerged. However, despite all negativity, 
Turkey’s courage should be appreciated. Turkey continues to make 
considerable efforts to provide support through unique humanitarian 
aid to refugee influx from Syria compared to other countries (Avrupa 
Komisyonu, 2015:92). Although in a situation where UN and the 
North Atlantic Treaty Organization (NATO) as a great community 
remain silent and unresponsive, Turkey has kept the issue on the agen-
da alone. 

The March of 2012, Turkey emphasized that the options of safe 
zone should be assessed. Nonetheless, Turkey’s words were in the air 
due to the absence of needed support (Cebeci and Üstün, 2012:17). 
Many thinkers emphasized safe zone as an option but none of them 
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meant military intervention (Cebeci and Üstün, 2012:18).The num-
ber of people who escaped from Syria and took refuge in Turkey con-
tinues to increase exponentially day by day. These people who were 
named as “refugee” by press and local people actually are not legal ref-
ugees according to Turkish law. Turkey is a signatory of the 1951 Con-
vention Relating to the Status of Refugees (CRSR) and she had made 
geographical limitation. Turkey’s domestic legislation is the 1994 Asy-
lum Regulation. According to the 1994 Asylum Regulation, the status 
of refugee has only given the people who escaped due to events oc-
curring in Europe and took refuge in Turkey (Kirişci, 2014:14). Ref-
ugees who came from non-European zones are only allowed to stay 
in Turkey on temporary basis until the completion of the process of 
inserting in a third country. According to Turkish law, the people who 
came from non-European zones named as an asylum seekers (Kartal 
and Başcı, 2014:283). Because of this reason, the people who came 
from Syria named as a “guest” by Turkish government. The Syrians 
who are not accepted as a refugee do not apply to UNHCR for taking 
refuge in a third country. Above all, they do not have any rights which 
the refugees have. To eliminate this uncertainty, The Prime Minis-
ter’s Office published circular letter which is recognized the temporary 
protection status to Syrians in the April of 2012. According to this 
circular letter (Kural, 2013);

1. It will continue to be an “open door policy”

2. It will not apply to forcibly  refoulement

3. The Syrian refugees will be recorded and their needs will be 
fulfilled by Turkish government (Özden, 2013:5).

The government did not give any date to finish this temporary pro-
tection status and it was left open ended. Nonetheless, Syrians don’t 
know what kind of rights they have due to the absence of this status 
framework exactly. Thanks to the Temporary Protection Regulations, 
which are accepted in the October of 2014 by Council of Ministers, 
this problem seems to be solved. In this regulation;
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• The prohibition of refoulement,

• The granting of ID card that can be used in applications of 
work permit and access to public school,

• The facilitation of getting a work permit, are regulated with 
law.

 A circular letter which gives an opportunity to non-camp refugees 
about presenting health system was enacted by government (Kirişci, 
2014:24). With the help of UNHCR, a system was developed and the 
vast majority of non-camp refugees were recorded (UNHCR, 2014). 
A system which was funded by AFAD to increase the coverage ratio 
of people needs was gotten off the ground by World Food Program 
(WFP) and Turkish Red Crescent. 143.060 people in the camps and 
170.669 people outside the camps have benefitted from this program 
as of February 2017 (Türk Kızılayı, 2017:6). With the loading of 50 
TL in the camps and 100 TL outside the camps per capita monthly 
to these cards, it has been tried to satisfy the needs of refugees. In 
addition to this, the unemployment of the non-camp refugees is one 
of the important problems. At the beginnings of crisis the refugees do 
not have the work permit legally, they are employed as uninsured with 
the very low wages (Kirişci, 2014:30). But later The Ministry of Labor 
and Social Security released “Regulation on work permits for foreign-
ers with temporary protection” (6576) in 2016 January and thanks 
to this regulation Syrians removed from unrecorded economy and 
have become allowed to work legally (Bakanlar Kurulu, 2016. This 
situation leads to find jobs difficult for people who are the unskilled 
laborers. In the long term, if this problem did not solve, the rates of 
unemployment could be increased visibly. The Minister of Labor and 
Social Security says that they are working on about the work permis-
sion in the minimum wage band for Syrian refugees and the workings 
will be completed in soonest time in his speech at the General As-
sembly (posta.com.tr,2014). If the government takes steps earnestly, 
Turkey’s economic growth can be achieved. With the work permit, 
they are working about the identity which will describe the Syrian 
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refugees and it is different from the identity of Turkish (sgk.com.tr, 
2014). In addition to this, emergency humanitarian needs are met 
appropriately to international law in zero point in 11 accepting help 
centers to help the victims of Syrian civil war (AFAD, 2014:5). Under 
these conditions, Turkey has to produce new policies for adaptation of 
the Syrian refugees and she should be made legislative arrangements 
(Kirişci, 2014:8). With the numbered 6548 Law on Foreigners and 
International Protection, Turkey has made arrangements about asy-
lum and immigration in 11 April 2013. This law adopted at the Gen-
eral Assembly of TBMM at 4 April 2013 and entered in force with 
all the provisions on 11 April 2013 (GİGM, 2015). With this law, 
Migration and Asylum Office has turned as an institutionalized into 
General Directorate of Migration Management. These arrangements 
are evaluated as a positive step by EU (Avrupa Komisyonu.2016:30).  

Turkish government has made more than their best to entertain 
a guest in the best way. Absolutely some shortcomings and mistakes 
have made but it is important that the resolution of important issues 
urgently. Turkey hosted the largest number of refugees worldwide at 
the moment and Turkey has been appreciated by international or-
ganizations for her works (UNHCR, 2017). The camps especially are 
seen over the standards of UN but the populations of non-camp ref-
ugees are moving towards becoming a problem for Turkey (İçduygu, 
2015:7). Especially, hospitality gives place to unrest for local people. 
The workings which are implemented for the acceptance of Syrian ref-
ugees to other countries should be accelerated urgently. The problem 
which happened in Syria was not seen as can be solved in near time 
therefore serious works should be made for the integration of refugees 
to Turkey. However, Turkey absolutely has to take support from inter-
national organizations.

The Syria conflict has triggered the world’s largest humanitarian 
crisis since World War II. Approximately 6.3 million people internally 
were displaced and 13.5 million people in need of humanitarian as-
sistance (UNHCR, 2017). The EU and its member states have made 
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large amounts of donate to refugees. More than € 9.2 billion have 
been mobilized for relief and recovery assistance to Syrians (Europe-
an Commission, 2017:1) who stayed in their country and escaped 
to neighboring countries. According to UNHCR, approximately 4.8 
million refugees have fled to Lebanon, Jordan, Turkey, Iraq, Egypt 
and North Africa (UNHCR, 2017). The humanitarian situation has 
continued to deteriorate with violence and conflict from Govern-
ment forces and Armed Opposition Groups (European Commission, 
2017). Most of Syrians have to flee neighboring countries because 
of security concerns but the host countries cannot meet the require-
ments. The EU is a leading donor in the response to the Syria crisis 
with around €9.2 billion of total budget mobilized by the Commis-
sion and Member States collectively in humanitarian, development, 
economic and stabilization assistance. However, it is not enough for 
hosting countries. They need more active assistance such as re-settle 
and temporary protection. The burden of people above the hosting 
countries has reached a terrible level. That is to say, EU member states 
should take on more responsibility about the burden sharing. From 
the beginning of Syrian crises, lots of people made an asylum applica-
tion to European countries. However, EU countries are very reluctant 
about the accepting of Syrian refugees to Europe (Refugee Council, 
2017). UNHCR has wanted countries to open their borders to Syrian 
refugees but except for some countries, most of them don’t want to 
accept Syrian refugees. 

With the Council Decision 2011/273/CFSP (EU, 9 June 2011), 
the Council imposes restrictive measures against Syria and persons 
responsible for the violent repression against the civilian population 
in Syria and those associated with them. On the escalation of violence, 
EU has reached political agreement on the addition of twenty Syrian 
individuals or entities to list of those targeted by an asset freeze and 
travel ban (EU, 19 August 2011). In addition to these developments, 
EU has started to make an embargo on the import of Syrian crude oil. 
European countries have believed that the only solution of this prob-
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lem is a political. However, the conflicts have continued to deteriorate 
and EU has added 15 Syrian individuals and five entities to the list of 
those targeted by an asset freeze and travel ban pursuant to decision 
2011/273/CFSP (Council of the European Union, 23 August 2011). 
When the UN Human Rights Council on Syria gathered, Catherine 
Ashton says she warmly welcome the outcome of the special session of 
the Human Rights Council on Syria. European Union has supported 
the UN’s attempts. 

The EU has warned Syrian regime and authorities at every turn 
to stop the violation and using gun above innocent people. As the 
violence has increased, the numbers of Syrians escaping into neigh-
boring countries increases and thus numbers fleeing to Europe are 
also on the rise. Asylum applications filed by Syrians in Europe as a 
whole have significantly increased. From January to May 2012 alone, 
5.370 asylum applications have been filed throughout EU Member 
States, Norway and Switzerland (Fandrich, 2012). There was a gradual 
increase in the number of asylum applications within the EU-27 and 
later the EU-28 through to 2012, after which the number of asylum 
seekers rose at a more rapid pace, with 431 thousand applications in 
2013, 627 thousand in 2014 and around 1.3 million in both 2015 
and 2016 (Eurostat Statistics Explained, 2017). However, there are 
no rules to comply with all EU members about Syrian refugees. As 
activating temporary protection status for Syrian nationals within the 
EU seems highly unlikely, the EU could choose a common response 
to harmonies the receiving conditions and the protection of Syrian 
nationals in EU member states. EU institutions could commit them-
selves to the following:

• Ensure that no Syrian nationals are brought back to Syria or 
pushed back at the EU border,

• Ensure that Syrian nationals have the possibility to apply for 
asylum when they enter an EU territory,

• Facilitate the application procedures to reduce delays,
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• Ensure that Syrian applicants all receive a protection status 
(Fandrich, 2012).

Most European officials say that they want to stop the bloodshed, 
but without the use of force it does not seem possible. Some Europe-
an countries talk about military intervention but Russia and China 
stand against them so they have to talk about political solution. In this 
context, the EU’s members have prioritized three objectives vis-à-vis 
Syria:

• To convince Assad government to enter into serious negotia-
tions with the opposition aimed at achieving a “peaceful and 
democratic transition”.

• To persuade or pressure the government to desist from vio-
lence against civilians 

• To maintain the maximum possible regional and international 
support for these goals (Gowan, 2012).

The EU Council sanctions on Assad regime are very important but 
it is controversial whether it works or does not work. The EU mem-
bers have send money to aid agencies and hosting countries (Turkey, 
Lebanon, Jordan and Iraq). To find a political solution, UN and Arab 
League gave a special mission to Kofi Annan. This process is fully sup-
ported by the EU and its member states. Kofi Annan prepared a peace 
and negotiation plan which known as Annan’s six point plan for Syria. 
This plan includes these points (Akgün, 2012:8):

1. Commit to work with the Envoy in an inclusive Syrian-led 
political process to address the legitimate aspirations and con-
cerns of the Syrian people,

2. Commit to stop the fighting and achieve urgently an effective 
United Nations supervised cessation of armed violence in all its 
forms by all parties to protect civilians and stabilize the country,

3. Ensure timely provision of humanitarian assistance to all areas 
affected by the fighting, and to this end, as immediate steps, to 
accept and implement a daily two hour humanitarian pause,
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4. Intensify the pace and scale of release of arbitrarily detained 
persons, including especially vulnerable categories of persons, 
and persons involved in peaceful political activities,

5. Ensure freedom of movement throughout the country for 
journalists and a non-discriminatory visa policy for them;

6. Respect freedom of association and the right to demonstrate 
peacefully as legally guaranteed.

The Syrian government announced the adoption of Annan’s plan 
so UN has sent observers to Syria. However, the Syrian government 
did not comply with the plan and observers have reported human 
rights violations. Finally Kofi Annan has leaved his post. The EU is 
deeply concerned about the continued violence in Syria, because no-
body can see the end of situation. Catherine Ashton underlines most 
of times that the violence in the country requires urgent and united 
action by United Nations Security Council (UNSC) and internation-
al community. When we looked at countries which detect the EU’s 
policy direction such as United Kingdom, France and Germany, we 
can say that their policies about Syria are similar. Levels of protection 
vary across Europe. For example, Germany gives a subsidiary protec-
tion but Sweden gives a temporary residence permit for three years 
(Fandrich, 2012:3). Nonetheless, we cannot say that the EU develops 
an effective policy on Syria. Their reaction can only be called symbolic 
against Assad. 

Most of Syrians have not made application to asylum and so they 
have crossed the border illegal ways to reach the EU countries. Ref-
uges have three different ways to Europe: land route to Greece or 
Bulgaria, air route to any EU member state and sea route across the 
Mediterranean to Greece, Cyprus, Malta or Italy (Fargues and Fan-
drich, 2012/2014:5). Because of these reasons, EU has started to work 
for enhance border security. The EU and its Member States have tak-
en various measures to simultaneously maintain and secure European 
borders from Syrians. Member States have been implementing sev-
eral forms of border control and asylum protection based on their 
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individual national security needs. European Commission prepared 
a mission to secure their borders with European Asylum Support 
Office (EASO) and Frontex (Fargues and Fandrich, 2012/2014:12). 
Although certain EU member states have been sharing the burden 
by granting Syrians asylum, most EU member states refrained from 
returning Syrians back to their country.

Kristalina Georgieva, European commissioner for international 
cooperation, humanitarian aid and crisis response, said that we don’t 
see the end of Syria crisis and she added that we have to act now, pro-
actively, before it is too late (Parasiliti, 2013). She has visited Syrian 
refugee camps in Turkey and she has appreciated Turkish government. 
While UNHCR continues to receive pledges from countries in order 
to meet this goal, only 15.244 places for temporary or permanent 
relocation of refugees from Syria have been pledged (Amnesty Inter-
national, 2013:1). Nonetheless, the EU has pledged only 12.340 of 
15.244. Among the places offered by EU countries, 10.000 places 
were offered by Germany. Eighteen member states, including the UK 
and Italy, have not made any resettlement or humanitarian admission 
pledged (Amnesty International, 2013:1). According to Director of 
Hacettepe University, Migration and Politics Research Center-(HU-
GO) M. Murat Erdoğan’s assessment in the 6th year Syrians in Tur-
key, EU countries have only 11% of Syrian Refugees.

The EU member states want to protect their “Fortress Europe” 
from asylum seekers and irregular migrants because they think that 
this war will not end soon so many refugees have to settle permanently 
in Europe. In this point, the EU has undertaken a number of agree-
ments with Turkey to keep Syrian refugees away from their borders. 
These regulations consist of Readmission Agreement and Visa Exemp-
tion. The EU has undertaken $3 billion aid to Turkey and the citizens 
of the Republic of Turkey, who are exempted from visa to EU coun-
tries visiting on condition that Syrian refugees stay in Turkey (Achilli 
vd., 2017: 42). However, these agreements could not be executed due 
to the problems in implementation.
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POLICY IMPLICATIONS

Policy Implications for Turkey

The number of people who escaped from Syria and took refuge in 
Turkey continues to increase exponentially in every day. These peo-
ple who were named as “refugee” by press and local people actually 
are not legal refugees according to Turkish law. Because of the 1951 
Convention, Turkey could not give a refugee status to Syrian people. 
According to Turkish law, the people who came from non-European 
zones named as an asylum seekers. Due to this reason, the people who 
came from Syria named as a “guest” by Turkish government as in the 
words of President Recep Tayyip Erdoğan in Kilis (tcbb.gov.tr, 2017). 
However, nobody knows when the civil war finish and it is still un-
known when the people will return their homes therefore the imple-
mentation of guest is a disadvantage to Syrian refugees. For example, 
they do not have any rights which the refugees have. To eliminate 
this uncertainty, The Prime Minister’s Office published circular letter 
which recognized the temporary protection status to Syrians as a part 
of the Law on Foreigners and International Protection (no.6458) in 
the April of 2013.

The Syrian refugees have scattered to all provinces of Turkey and 
their number has increased in every day. Especially, the border prov-
inces have under the burden of refugees. The local person who lives in 
the border provinces has been impressed from the presence of Syrian 
refugees. In these cities, the demography of cities has changed as the 
rate of birth has increased. No matter how Turkish people approach to 
Syrian people with tolerance; their cultures, languages and life styles 
have completely different from each other. These differences have led 
to difficulties about social integration. For example, the polygamy is 
widespread in Syria but it is not accepted as a legitimate in Turkey. 
However, this situation has started to increase in Turkey thus the rate 
of divorce has raised. In addition to polygamy, the rate of illegal work-
ers has started to increase with the Syrian refugees and the rate of 
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unemployment has reached at 10.1 (ORSAM, 2015:19). The Syrian 
refugees have worked with low wages therefore Turkish workers think 
that they lose their jobs due to the Syrian refugees. Many of Syrians 
work in fields as seasonal workers to escape from the camps. Due to 
the lack of accommodation, uncontrolled urban development is on 
the rise. 

The policies, which Turkey implemented, pushed Turkey to soli-
tude in the region. The relations between Turkey and Syria came to a 
standstill. However, some Middle Eastern countries have supported 
Turkey. Turkey has done great things for humanity about Syrian ref-
ugees and international community has appreciated to Turkey. Espe-
cially, UN and EU have very pleased from the policies of Turkey be-
cause she has taken a very big risk. However, the EU has approached 
to Turkey with hesitatingly because the process of membership still 
continues and if they give a membership to Turkey, all of the Syrian 
refugees will come to Europe. The Syrian refugees added over the EU’s 
population fears. The rises of xenophobia/islamophobia in recent elec-
tions in EU countries have exacerbated the situation of refugees in 
Europe, and further complicated EU-Turkish cooperation on refu-
gees. EU and Turkey have made Readmission Agreement and Visa 
Exemption 3about Syrian refugees. According to this agreement, EU 
has undertaken $3 billion aid to Turkey and the citizens of the Repub-
lic of Turkey, who are exempted from visa to EU countries visiting on 
condition that Syrian refugees stay in Turkey. However, the EU has 
approached to Turkey with hesitatingly especially on visa exemption 
and the membership. Thus, these agreements could not be executed 
due to problems of EU countries in implementation. Therefore, only 

3 For the details of EU-Turkey Refugee Deal, see: http://www.ab.gov.tr/files/
pub/turkiye_ab_vize_muafiyeti_sureci_ve_geri_kabul_anlasmasi_hakkinda_
temel_sorular_ve_yanitlari.pdf, http://www.gmfus.org/publications/deal-end-
%E2%80%9Cthe%E2%80%9D-deal-why-refugee-agreement-threat-turkey-
eu-relations. 
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after EU respects Turkey and delivers its promises, it can expect full 
Turkish cooperation.

Policy Implications for EU

The EU and its member states have made large amounts of donate to 
refugees. More than €9.2 billion have been mobilized for relief and 
recovery assistance to Syrians who stayed in their country and escaped 
to neighboring countries. The EU is a leading donor in the response 
to the Syria crisis. However, it is not enough for hosting countries so 
they need a more active assistance such as re-settlement and temporary 
protection. From the beginning of Syrian crisis, lots of people made 
an asylum application to European countries. However, EU countries 
are very reluctant about the accepting of Syrian refugees to Europe. 
UNHCR has wanted from countries to open their borders to Syrian 
refugees but except for some countries, most of them do not want to 
host Syrian refugees (Refugee Council, 2017).

The policy which was implemented about Syrian refugees has var-
ied from one country to another country. European countries have 
believed that the only solution of this problem is a political. The EU 
has warned Syrian regime and authorities at every turn to stop the vi-
olation and using gun above innocent people. The EU member states 
have not a common stand against Syrian civil war. For example, some 
European countries talk about military intervention, but not all of 
them support this idea.  When we looked at countries which detect 
the EU’s policy direction such as United Kingdom, France and Ger-
many, we can say that their policies about Syria are similar (Orchard 
and Miller, 2014:34). Levels of protection vary across the Europe. 
Germany gives a subsidiary protection but Sweden gives a temporary 
residence permit for three year. However, most of Syrians have not 
made application to asylum and so they have crossed the border by 
illegal ways to reach the EU countries. The border countries of the EU 
have mostly affected from the Syrian immigration influx so EU has 
started to work to enhance border security.
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The EU response aims to support a political process that brings a 
sustainable solution to the crisis and prevent regional destabilization. 
The EU gives some modest assistance to Turkey via humanitarian or-
ganizations because of Turkish security concerns. However, to give 
just money is not enough. The host countries need more than money; 
they need humanitarian assistance and share the refugee burden.

Many human rights violations are experienced throughout Euro-
pean borders to ensure their borders protection. International com-
munity, particularly Middle Eastern countries, has found ineffective 
the policies which applied by EU. Although the EU is a comprehen-
sive organization, its policies are unsuccessful and it has lost prestige.

CONCLUSION

There is a need for a comprehensive analysis of the refugee crisis for 
both Turkey and EU. This research addresses this need for in-debt 
research beyond political debates. The Syrian refugees are burden 
for both Turkey and the EU. Therefore, Turkey and EU should take 
emergency measures about the issues such as border security and 
burden-sharing about the refugees. Otherwise the problems in Syria 
could spill over to Turkey and the EU. When we looked at the Euro-
pean Union member countries, the situation seems very grave. On the 
contrary to Turkey, the number of Syrian refugees who lives in Europe 
is very low. The EU members wanted to protect the EU borders so 
they have increased the border control. Most of Syrians have crossed 
the border illegal ways to reach the EU countries (Orchard and Miller, 
2014:26). However, the European countries do not want any Syrian 
refugees so they work to hamper the Syrian refugees. Many human 
rights violations are experienced throughout European borders to en-
sure their borders protection. 

The EU made agreements with Turkey to keep Syrian refugees 
away from their borders. These regulations consist of Readmission 
Agreement and Visa Exemption. The EU has undertaken $3 billion 
aid to Turkey and the citizens of the Republic of Turkey, who are ex-
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empted from visa to EU countries visiting on condition that Syrian 
refugees stay in Turkey. The EU has very pleased from the policies of 
Turkey because she has taken a very big risk. However, the EU has 
approached to Turkey with hesitatingly especially on visa exemption 
and the membership. Roger Boyes said that the Turkish president has 
every reason to allow migrants into Europe after we snubbed him 
(Boyes, 2017). Foreign Minister Mevlüt Çavuşuğlu said that if the EU 
does not fulfill the promised conditions as soon as possible, the Turk-
ish government may cancel the refugee deal with the EU unilaterally 
(Daily Sabah with Anadolu Agency, 2017). Minister for EU Affairs 
and Chief Negotiator Ömer Çelik added that “it has emerged that the 
EU has not kept its word. I am saying this personally: Turkey does not 
have any obligation to the other side concerning the implementation 
of this deal. Hence it can reassess it when it wants and in the way it 
wants. I think the time has come to review it.” According to Çelik, 
Turkey has no obligation at this stage to continue the agreement since 
the EU has failed to comply with it (Coşkun and Karadeniz, 2017). 
Thus, these agreements could not be executed due to problems of EU 
countries in implementation. Therefore, only after EU respects Tur-
key and delivers its promises, it can expect full Turkish cooperation.  
In line with the insight of the humanitarian diplomacy, ensuring 
the safety of Syrian refugees is Turkey’s as well as EU’s responsibility. 
Accordingly, the EU must also deliver its fair share by increasing its 
support for Syrian local communities, and refugee hosting countries 
like Turkey, while supporting a political settlement and increase close 
cooperation with international community. 
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Abstract
The current position of the Japanese government towards Japan’s foreign policy 
aligns with both the notion of a ‘Proactive Contribution to Peace’, and the Unit-
ed Nations’ mission of humanitarian assistance. However, the domestic Japanese 
attitude towards refugees has resulted in its humanitarian commitments remain-
ing highly controversial. This paper examines the Japanese government’s paradox 
in relation to humanitarian assistance, and in particular whether Japan’s con-
troversial domestic refugee policies reflect its international humanitarian com-
mitments. It argues that the current Japanese refugee policy fulfils two political 
ends: firstly to keep the refugee crisis out of Japan, and secondly, to convey a strong 
message of ‘no entry’ to those wishing to find refuge in Japan.
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Öz

Japon Hükümetinin Japon dış politikasına yönelik mevcut tutumu hem “Barışa 
Proaktif (Önalan) Katkı” anlayışıyla hem de BM’nin insani yardım göreviyle 
uyumludur. Bununla birlikte, göçmenlere karşı iç politikadaki tutum, insani yü-
kümlülüklerin oldukça tartışmalı kalmasıyla sonuçlandı. Bu makalede, insani 
yardım konusunda Japon hükümetinin ikilemi ve özellikle de Japonya’nın tartış-
malı politikalarının uluslararası insani yükümlülüklerini yansıtıp yansıtmadığı 
incelenmiştir. Mevcut Japon göç politikasının iki politik sonucu gerçekleştirdiği 
öne sürülmektedir: birincisi göçmen krizini Japonya’nın dışında tutmak ve ikin-
ci olarak Japonya’dan sığınma talep edecek kişilere güçlü bir “girilmez” mesajı 
vermek.

Anahtar Kelimeler:  İnsan Hakları, Japonya, Göç Politikası, İkilem
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INTRODUCTION

International scholars have praised Japan for its: rapid economic 
growth; technological advancement; creation of quality products; and 
position as a peace-loving nation. Under Article 9 of its constitution, 
Japan renounces war and avoids maintaining a military force, apart 
from that necessary for self-defence (Dean, 2006: 2; Andressen, 2002: 
1). Furthermore, Japan has, since the end of the Cold War, attracted 
global attention as one of the major donors to the promotion of peace 
and the reduction of poverty, as well as humanitarian assistance on a 
global basis (Edström, 2011: 15; Söberberg, 2011: 45-46). Moreover, 
Japan’s foreign policy contains a considerable number of references 
to humanitarian assistance and the promotion of international peace. 
The current Japanese government, under Prime Minister Shinzo Abe, 
has positioned Japan’s foreign policy in line with the notion of a ‘Pro-
active Contribution to Peace’ (PCP). This is primarily enacted through 
international cooperation and the United Nations’ (UN) mission of 
humanitarian assistance, including: promoting international cooper-
ation for peace; sharing universal values; responding to global devel-
opment issues; realising human security; and cooperating with the 
development of human resources in developing countries. However, 
the Japanese attitude to humanitarian commitment to refugees within 
its own borders remains highly controversial. 

This paper examines the Japanese government’s paradox in relation 
to humanitarian assistance, and assesses whether Japan’s controversial 
domestic policies towards foreigners (i.e. long term foreign residents 
in general, and refugees in particular) reflects its international human-
itarian commitments. Firstly, this paper examines previous discussions 
(i.e. policies and the reports of international organisations) concern-
ing Japanese state policy towards refugees; secondly, it discusses issues 
surrounding the growing humanitarian concerns related to asylum 
seekers and refugees; thirdly, it examines the Japanese perception of 
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the self and of foreigners residing in Japan; and finally, there is a dis-
cussion of Japan’s global humanitarian commitments.

JAPAN’S REFUGEE POLICY: 1981-2016 

The Arab uprising in the Middle East in 2011 reignited the religio-po-
litical and sectarian divide between Muslims in the Middle East, lead-
ing to unprecedented sectarian violence in Syria forcing millions to 
flee their homes. At the same time, further unresolved conflicts, along 
with natural disasters and environmental challenges, exacerbated 
global forced displacements, including in the following countries: Af-
ghanistan; Iraq; Palestine; Yemen; Libya; Somalia; South Sudan; Ethi-
opia; Pakistan; Bangladesh; and Haiti. This led to an unprecedented 
movement of refugees, primarily fleeing towards the West from war-
torn countries. The influx of migrants from the Middle East, Afghan-
istan, and Northern Africa primarily to Western nations has ques-
tioned the political integrity of the West. For example, the number of 
registered asylum seekers in Europe reached approximately 1.2 mil-
lion in 2016 (Eurostat, 2017: 1). Germany, known for its open-door 
refugee policy, took in the largest number (i.e. 722,300 registered 
first-time applicants), followed by Italy and France (Ibid). Turkey cur-
rently houses over three million Syrian refugees (UNHCR, 2017). 
Pakistan (a country which is also exporting refugees) became home to 
1.3 million registered refugees in 2016 (UNHCR, 2016: 10), along 
with tens of thousands of undocumented Afghans (SIGAR, 2015: 1). 
While Lebanon has become home to over one million Syrian refugees 
(UNHCR, 2017). These countries currently house the largest global 
refugee population. However, Japan, which has the third largest glob-
al economy, and a well-established democratic modern nation state, 
granted refugee status to only 660 applicants between 1978 and 2015 
(MoJ, 2016: 60).

Within this context, a large number of scholars, policy literature 
(including NGOs), UNHCR, and the popular media, have criticised 
Japan for failing to fulfil its fair share of responsibility in relation to 
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the international refugee crisis. The critics of Japanese refugee poli-
cy focus on a number of areas, including: Japan’s closed-door refu-
gee policy; the perception by both society and the state of foreigners, 
particularly refugees, as a security threat to political stability of the 
state; the tradition of homogeneity, i.e. Japaneseness, (nihonjinron), 
focussing on a uniqueness in culture, language and ethnicity and thus 
being against multiculturalism; criticisms of refugee detention centres 
as anti-humanitarian; an absence professional administrative courts; 
and the failure of Japan to comply with international humanitarian 
regimes in relation to the protection of the rights of refugees (Wilson 
et al., 2016; The Economist, 2015; Sugimoto, 2010: 189-90; Junichi, 
2006: 221-222; Dean, 2006: 1-5). Japan has also been previously crit-
icised by the international community in the 1970s, when it failed to 
take its share of the burden of Indo-Chinese refugees (Arakaki, 2008: 
17-18). 

A number of scholars consider one of the main reasons for Ja-
pan’s homogeneity to be its self-imposed isolation, known as sakoku, 
(1630-1853), which has led to a ‘closed door’ policy towards foreign-
ers wishing to find refuge in Japan (Dean, 2005, 1). Andressen (2002:  
68) emphasised two fundamental reasons for Japanese leaders (i.e. the 
Tokugawa Shogunate, the ruling power) to choose seclusion between 
1630 and 1853. Firstly, this was to control social class, then based on 
a caste system made up of the daimyo/samurai (ruling power), and 
the peasants, artisans, merchants and outcasts (known as Buraku-
mins) (ibid). This was undertaken by restricting the empowerment of 
the population by means of international trade, with a considerable 
number of international business networks being established during 
this era (ibid). Secondly, it was to prevent Christian missionaries con-
verting the Japanese to Christianity, as this was considered a threat 
to national security, leading to potential foreign invasions of Japan 
(ibid). Moreover, following the demise of Tokugawa shogun, in the 
Meiji (enlightened rule) era (1868-1912), the ruling elites also prop-
agated a fear of foreigners, through the creation of the political cry of 
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“rich country, strong army, fukoku-kyohei”, which strengthened cen-
tral political and imperial military power in Japan (Andressen, 2002: 
78-80). Contemporary scholarship recognises this seclusion theory, 
both historically and politically, as one of the main factors shaping 
the Japanese perception of the outside world in terms of a threat to 
its security.

However, Japan once again made contact with the outside world 
as a result of the Meiji restoration of 1868, opening up its borders for 
foreigners to share occidental knowledge and technology (Arudou, 
2013, 49). Japan rapidly acquired Western technology, and, during 
the early twentieth century, began to export goods on an internation-
al basis (Frieden, 2006: 60), with the export of Japanese technology 
gradually increasing following the 1950s. This led to Japanese culture 
being represented globally through the medium of advanced technol-
ogy (Sugimoto, 2010: 77), while Japan continued to learn extensively 
from the West (Stronach, 1995: 56). Stronach (1995: 55) stated that 
increased interaction with the outside world “attacked Japanese ho-
mogeneity at its very roots”. Hence, everyday-life in Japan is now con-
nected to the rest of the world through Japanese cultural capitalism 
(Sugimoto, 2010: 78). Within this context, the seclusion theory does 
not appear to reflect the contemporary attitude of either the Japanese 
state or its population towards foreigners. Furthermore, the theory 
that its seclusion led to the Japanese remaining unaware of issues re-
lated to refugees contradicts the fact that the Japanese have not only 
been acquainted with foreign cultures since the 1860s, but have also 
been aware of the issue of refugees as early as 1917, i.e. when many 
Russians sought refuge in Japan (Honma, 2007: 23). 

The question thus rises as to why Japan, as third largest economy 
and modern democratic nation, as well as party to the 1951 Con-
vention Relating to the Status of Refugees, and the 1967 Protocol 
Relating to the Status of Refugees (hereafter the Convention and Pro-
tocol), is inclined to practice such a rigid domestic refugee policy. 
Junichi (2006: 221-222), considered this due to the rigidity of Japa-
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nese bureaucracy, noting that neither the political establishment, nor 
the judiciary, override policy decisions undertaken by the bureaucra-
cy. Furthermore, Junichi (2006: 234) noted the presence of a gap be-
tween international refugee law and the interests of the Government 
of Japan. This is particularly so when it comes to refugee protection 
law, i.e. international law demonstrates a humanitarian approach to-
wards the refugee issue, while the Japanese government implements a 
refugee policy based on narrow organisational interests (ibid). Arakaki 
(2008: 18) emphasised that Japan manipulated its accession to the in-
ternational refugee regime for three main purposes: firstly, to maintain 
a good relationship with the United States (US); secondly, to stabilise 
the legal status of Indo-Chinese refugees at home; and thirdly, to po-
litically mobilise Japanese commitments to humanitarian cooperation 
both at home and internationally. Furthermore, he emphasised that 
“factors other than refugee protection decisively affected Japan’s deci-
sion to implement the international refugee regime.” (ibid). However, 
Honma (2007: 23) stated that it was not only the Japanese state (in-
cluding the Ministry of Justice) that was reluctant to accept refugees, 
but that also “ordinary Japanese have been unsympathetic towards 
… (the) rights of foreigner living in Japan”. In accord with Arakaki’s 
(2008) analysis of Japanese refugee policy and its implementations, 
Honma (2007: 24) emphasised that the Ministry of Justice (under the 
influence of state politics) is solely responsible for determining and 
recognising the status of refugees in the country.

In summary: there are a number of challenges that have led Japan 
to lag behind the protection of refugee rights in the contemporary 
world. These include: the lack of an impartial administrative court to 
assess applications; a narrow interpretation of the rights of refugees; 
and the establishment’s reluctance to commit to the protection of ref-
ugees. 

Alongside the lack of professional administrative courts and the 
reluctance of the political leadership to determine refugee status and 
the protection of refugee rights, it is also important to note that the 
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implementation of such refugee policies has remained a primary con-
cern of international humanitarian organisations, i.e. UNHCR, Hu-
man Rights Watch, and other humanitarian based NGOs. Moreover, 
the social, cultural, political and psychological impact of procedures 
undertaken towards asylum seekers have attracted the attention of 
human right activists, scholars and journalists, including significant 
criticism of the process by which the status of refugees is determined 
by the Ministry of Justice. For example, a report by the BBC, broad-
cast in June 2016, described refugee detention centres as resembling 
prisons, in which detainees are psychologically tortured, including be-
ing kept in dark cells, subject to verbal torments that they will soon 
be deported (BBC, 2016). Furthermore, the death of an infirm Sri 
Lankan detainee in a Japanese refugee detention centre highlighted 
serious deficiencies in medical care and monitoring systems (Wilson 
et al., 2017). In addition, there have recently been a number of reports 
made by the Deutsche Welle, The Japan Times, The Economist, and Hu-
man Rights Watch (HRW) that repeatedly emphasised the violation 
of human rights, particularly in relation to the provision of funda-
mental rights to asylum seekers in Japanese refugee detention cen-
tres (Kikuchi, 2017; Ryall, 2017; HR, 2017; The Economist, 2015). 
Moreover, a recent HRW report raised a number of similar criticisms 
of Japan’s deportation of refugees, and the detention of refugees for 
an unlimited time, as well as violations of human rights in relation 
to migrant workers, e.g. illegal overtime; unpaid wages; dangerous 
working conditions; confiscation of passports; and a prohibition on 
mobile phones (HRW, 2017: 358). Furthermore, as previously dis-
cussed, there have been a number of reports concerning the human 
rights violation of foreigners in detention, including the denial of in-
terpreters along with legal and medical services (Dean, 2006: 27-28).

However, it is important to note that the issue of the violation of 
human rights, (to varying degrees, including physical and psychologi-
cal torture) is found in all countries hosting refugees, including West-
ern states emphasising the importance of human rights, liberalism and 
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democracy. This includes the severe violation of human rights in Aus-
tralian refugee centres, where asylum seekers are kept for prolonged 
periods in inhuman conditions with a lack of medical care, and where 
they experience ill-treatment and severe physical and psychological 
torture (HRW, 2016). However, this current paper does not focus on 
a comparison between the refugee policy of Japan and those of other 
developed democratic states, but it is important to highlight that in 
the majority of developed nations the issue of refugees has remained 
beyond humanitarian policy. 

On the other hand, the Constitution of Japan promulgates the 
protection of human rights, as follows: (1) Chapter 3, Article 11 states 
that: “[t]he people shall not be prevented from enjoying any of the 
fundamental rights” (The Constitution of Japan); (2) Article 14 states 
that “[n]o discrimination shall be authorised or tolerated in politi-
cal, economic or social relations on account of race, creed, sex, social 
status, caste or national origin”; (3) Article 21 guarantees freedom of 
speech; (4) Article 25 states that “people shall have the right to main-
tain the minimum standards of wholesome and cultured living”; and 
(5) Article 26 guarantees equal right to education for all (ibid). In crit-
icising the legal interpretation of the constitution, that the “provisions 
therein are only to be enjoyed by Japanese”, Field (2009) states that: 

Simply, at what point does “...no discrimination in political, 
economic or social relations because of race, creed, sex, social sta-
tus or family origin...” become semantically reduced to read “no 
discrimination in political, economic or social relations because of 
being Japanese”? (Field, 2009: 49)

In addition to the constitution’s protection of fundamental hu-
man rights, Japan has ratified the Convention and Protocol defining a 
refugee as “someone who is unable, or willing, to return to his or her 
country of origin, owing to a well-founded fear of being persecuted for 
reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social 
group, or political opinion” (UNHCR, 1950: 3). Furthermore, the 
convention stresses that “refugees should not be penalised [offensive 
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criminal charges, detention, forceful expulsion] for their illegal entry 
or stay... [recognising] that the seeking of asylum can require breach-
ing immigration rules” (Ibid). Moreover, “[t]he principle of non-re-
foulement is so fundamental that no reservation or derogations may be 
made to it” (Ibid). As stated previously, Japan ratifies the convention 
in principle, but rarely treats the issue of refugees as a humanitarian 
issue (Junichi, 2006, 222). However, although the Japanese practice 
of refugee law has, to a large extent, served political ends rather than 
humanitarian requirements obligatory under the Convention and 
Protocol, the consequence of Japanese accession to the Convention 
has been to improve the rights and status of foreigners living in Japan 
(Moris-Suzuki, 2015: 78).

However, the Japanese establishment (including the Ministry of 
Justice) tends to view the refugee issue at home as a political, rath-
er than a humanitarian, crisis, and one that needs to be tackled po-
litically. In fact, the institutional rigidity of Japanese refugee policy 
has resulted in the state having two political interests: firstly, using 
a closed-door policy to keep the refugee crisis from entering Japan; 
and secondly, to convey a strong message of ‘no entry’ to those mi-
grants attempting to gain refuge in Japan. However, although Japan 
has revised its refugee policy, which was amended in 2004 under the 
Immigration Control and Refugee Recognition Act, and came into 
effect in May 2005 (Dean, 2006: 5), the Japanese attitude towards 
refugees has remained generally unchanged. Thus, the practice of rigid 
refugee policies, based on a narrow interpretation of refugee rights (in 
particular Japan’s act of ‘refoulement’, prohibited under international 
refugee law) have been criticised as contrary to Japan’s obligations un-
der international law (UNHCR, 2005).

LIVING AS A GAIJIN (FOREIGNER) IN JAPAN 

The most important issue when it comes to the Japan’s closed door 
refugee policy (i.e. ethnic, cultural, social, economic or political) con-
cerns the securitisation of foreigners collectively, as a political matter 
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threatening the security of the nation. Buzan et al. (1998: 23-24) not-
ed that a politicised issue (i.e. “meaning the issue is part of public pol-
icy, requiring government decision”) becomes a security issue when a 
securitising actor frames the issue as an existential threat to the referent 
object. Japanese securitising actors consider refugees as a threat to the 
cultural identity of Japan, and portray illegal migration as a matter of 
state security, i.e. political establishments, in particular, have viewed 
non-Japanese individuals as a threat both to the national security of 
Japan and to the cultural purity and ethnic homogeneity of the nation 
(Dean, 2006: 1-2). Arakaki (2008: 7) noted that, following the ter-
rorist attacks in New York in September 2001 (9/11), the association 
between irregular migration and crimes such as trafficking raised con-
cerns for national identity and the societal security of Japan, and thus 
foreigners were securitised as threat to national identity of Japan. 

However, this securitisation of refugees under the pretext of a na-
tional threat is neither unprecedented, nor exclusive to Japan. One of 
the flagships of the successful US presidential campaign in 2016 of 
Donald J. Trump was his electoral speech against Muslim refugees, 
i.e. “[y]ou are not safe, radical Islam is coming to our shores” (Trump, 
Washington Post, 13 June, 2016). Following the success of Presi-
dent Trump, the flagship policy of the electoral campaign of Norbert 
Hofer, the leader of right-wing Freedom Party of Austria, focussed on 
building a fence on the southern borders of Austria to prevent Muslim 
refugees entering, calling this a ‘Muslim invasion’ (Faiola, 2016). In 
one of her campaign speeches during the 2017 French presidential 
election, Marine Le Pen (the leader of the right-wing Front National) 
pledged to keep all foreigners out of France, stating: “[m]ass immi-
gration is not an opportunity for France, it’s for France... [because] 
France is for the French” (Ramadani, 2017). Such anti-immigrant 
rhetoric by right-wing political leaders has successfully resonated with 
a considerable audience in Western societies. 

However, there are a number of differences between the Western 
and Japanese securitisation of foreigners, in both the public and state 
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spheres. The West has a long history of hosting foreign refugees and 
economic migrants, in particular Muslims, and therefore any dis-
course concerning securitisation is, to a large extent, in line with an-
ti-religious and ideological rhetoric. Historically, European colonists’ 
perception during the colonial era of Muslim migrants as ‘other’ arose 
from the presumed cultural superiority of the ‘self ’, rather than as a 
security threat to European Christendom (Stuchtey, 2011: 855-856). 
However, the contemporary Western securitisation of Muslim refu-
gees and immigrants has arisen from a series of post-Cold War Mus-
lim-associated terrorist attacks in the Western world, in particular the 
9/11, followed by a new phase of similar attacks in Europe. On the 
other hand, the later xenophobic discourses have incited the cultural, 
racial and ethnic otherness of foreigners as a security threat to Japan’s 
ethnic, cultural and linguistic homogeneity (Dean, 2005: 1). This dif-
ference in the perception of foreigners between the West and Japan is 
closely related to the changing social, cultural and political conditions 
experienced by both settlers and refugees within a short time-span, i.e. 
the perception of refugees in Japan has been developed and shaped by 
social, cultural, and political settings. 

The perception of foreigners in Japan as ‘others’ was, shaped on a 
conviction of the cultural and biological superiority of the self. An-
dressen (2002: 12) examined Japanese self-perception, emphasising 
that the Japanese claim to have a unique biological and psycholog-
ical identity that is separate from the rest of the global population. 
Nonetheless, scholars have identified the roots of Japanese excellence 
in industrialisation and technology in series of factors resulting from 
the import of Western technology during the late nineteenth and 
early twentieth centuries, as well as economic opportunities under 
changing geopolitical conditions (i.e. the Korean war in 1950), in-
cluding the US led post-World War-II policy reforms and emergency 
assistance and economic recovery loans (Frieden, 2007: 60 & 268; 
Takada, 1999: 5-12). However, the technological advancement and 
rapid economic growth in Japan between 1950 and 1980, according 
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to Japanese, originated primarily from the Japanese culture of hier-
archical chain command, known as amae, and ethno-cultural loyalty 
between groups that constructed the collective homogenous society of 
Japanese, known as nihonjinron (Sugimoto, 2010: 3-4). Pride in Japa-
neseness was expressed in a number of different ways, with some Japa-
nese viewing their biological set up as differing from that of foreigners 
(Andressen, 2002: 12), and that the Japanese brain is group-oriented, 
originating from the Japanese tendency to use left side of the brain 
rather than right (ibid). Such ethno-cultural and biological percep-
tions led the Japanese to believe in their cultural, ethnic, and linguistic 
superiority over other nationalities (Andressen, 2002: 12; Sugimoto, 
2010: 190-91). At the same time, the difficulty of the Japanese lan-
guage was viewed as reflecting the high level of Japanese intelligence 
(Andressen, 2002: 12), leading to a self-perception that the Japanese 
race is unique and belongs to a pure homogenous ethno-cultural so-
ciety raised above all other nationalities. Such perceptions may be ex-
aggerated politically by the ruling elite in order to unite the nation 
against both internal minorities (i.e. the Korean, Zainichi, Chinese, 
Ainu and Okinawa ethnic groups, as well as the Burakumin class) and 
external political challenges (i.e. the influx of refugees). 

The political establishment therefore considers itself a zealous 
guardian of Japanese racial purity and uniqueness (Sugimoto, 2010: 
189; Dean, 2006: 1), which has led the ruling elites to exploit the the-
ory of homogeneity for political ends. Thus, the approach of the Japa-
nese state towards foreigners (including refugees) is, to a considerable 
extent, built on the assumption that Japanese society is homogenous 
and has no tradition of accepting foreigners (Dean, 2006: 2; Sugimo-
to, 2010: 189). Such individuals are thus collectively securitised, in 
particular by the political establishment, as threat to Japan’s ethnic, 
cultural and linguistic homogeneity. In summary: there is a tendency 
for foreigners to be securitised as threat to the national identity of 
Japan. 
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On the other hand, from the perspective of foreigners who have 
lived in Japan for a long period of time (including permanent resi-
dents and naturalised citizens), the Japanese racial discrimination of 
gaijins (foreigners) is based on a number of preconceptions, includ-
ing: (1) that they are criminals; (2) exclusionary discrimination (i.e. 
Japanese Only); (3) housing discrimination; and (4) that foreigners 
married to a Japanese national only did so to obtain a visa, and are 
oblivious to Japanese culture and language (Hurst, 2017; Riri, 2012; 
The Asahi Shimbun, 2008: 2). In 2007, there were 21,600 cases of 
such violation of rights (The Asahi Shinbun, 2008: 3), which has con-
tinued to increase on an annual basis. A recent government survey 
has revealed that one in every three foreigners has experienced racial 
discrimination in Japan (Ross, 2017). However, such racial discrim-
ination towards foreigners have never been subject to homogeneity. 
Western (i.e. European and Northern American) expatriates are far 
less subject to racial discrimination than the Chinese, Zainichi, and 
other migrants from developing countries in Asia. In fact, the Japa-
nese value foreigners on the basis of their social position in relation to 
economic, political and scientific superiority. Moreover, in the context 
of presenting Japan’s identity internationally (i.e. in relation to culture 
and advanced technology) the Japanese have preferred a comparison 
with Western, rather than Asian, developed states (Stronach, 1995: 
57), due to the presumed economic, scientific and cultural superior-
ity of Japan over other Asian countries. The Japanese perception of 
Western and non-Western foreigners is therefore shaped by the social 
stratum to which they belong, and thus the Japanese treatment of 
foreigners varies from polite to ill-mannered, depending upon their 
socio-economic and political status, i.e. Stronach (1995) noted that 
the Japanese habit of keeping foreigners at arm’s length is dependent 
upon race and nationality (Ibid). 

Despite the frequent expression of racial discrimination against 
foreigners, there has also been long-held racial discrimination on the 
basis of ethnic and religious identity within Japanese societies. Thus, 
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racial discrimination has been practiced between those whose Japa-
neseness is determined by the right of blood (i.e. jus sanguinis), and 
other minorities (i.e. Ainu and Okinawan) whose Japaneseness is de-
termined by descent, and who were born in Japanese soil. Further-
more, naturalised citizens (including Burakumins, who share ethnic 
and cultural origins with the majority of Japanese nationals), have 
been subject to racial discrimination. In analysing the issues of ra-
cial discrimination in Japan, Debito Arudou (an US born naturalised 
Japanese citizen, known for being outspoken when it comes to issues 
of human rights and racism in Japan) argued that racism is rooted 
in Japan’s Nationality Law, kokuseki ho, where “bloodlines and state 
membership is explicitly linked” (Arudou, 2013: 157). Japanese Na-
tionality Law is therefore firmly bound with jus sanguinis (i.e. Wajin) 
(Morris-Suzuki, 2015: 70), and that therefore Ainu, Okinawan, and 
naturalised citizens are viewed as being unequal to Wajin citizens. 

However, it should be noted that the issue of double standards 
towards naturalised citizens is not exclusive to the Japanese, but is 
widely practiced in democratic countries with naturalised citizens on 
a global basis. However, Japanese Nationality Law is unique in the 
importance it places on the purity of the blood-line, which ensures 
that children with a non-Japanese (non-Wajin) father or mother are 
considered as hafu (i.e. ‘half ’), meaning half-pure. Thus, Japanese so-
ciety does not consider those with one Japanese parent as having equal 
rights to those who are Wajin citizens, and even less so naturalised cit-
izens or foreign residents. In criticising Japanese citizenship law, Aru-
dou stated that “[i]f the laws themselves are racialised, then… people 
will be similarly codified and singled out for differential treatment due 
to their racialised characteristics” (Arudou, 2013: 157). 

It is also significant to highlight the challenges of integration faced 
by foreigners in Japanese societies. A number of scholars, including 
Dean (2006) have emphasised that Japanese societies are conservative 
in both their operation and outlook, and foreigners thus experience a 
number of difficulties when it comes to successful integration (Dean, 
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2006: 1). Many scholars working on Japanese cultural and ethnic 
composition have highlighted the fact that Japan is a conservative ho-
mogeneous society, lacking any tradition of accepting foreigners (Sug-
imoto, 2010: 189; Dean, 2006: 2). As stated previously, this is large-
ly due to Japanese presumed ethno-cultural uniqueness and rigidity, 
leading to a lack of openness towards others, including in relation to 
the integration of outsiders. 

However, an examination of real-life Japanese societies reveals that 
the Japanese are more in tune with Western culture, including the cel-
ebration of Christmas and Halloween, and with weddings commonly 
performed in chapels by Christian priests (Brooke, 2005). Further-
more, the majority of popular anime movies and series are inspired by 
Western culture, with the main anime characters of movies or series 
tending to have blond hair and bluish eyes, e.g. 名探偵コナン	

天空の城ラピュタ	

進撃の巨人	

, the 
Detetctive Conan, 

名探偵コナン	

天空の城ラピュタ	

進撃の巨人	

 Laputa: the Castle in the 
Sky, and 

名探偵コナン	

天空の城ラピュタ	

進撃の巨人	, Attack on Titan. This highlights that the Jap-
anese enjoy practicing multicultural values, while at the same time 
being unwilling to support multiculturalism, which they view as a 
threat to national security. Consequently, modern Japanese lifestyle 
is juxtaposed with the general perception that Japanese have conserv-
ative outlook in both practice and theory. Japanese culture differs 
from Western culture in that the Japanese are less likely to practice 
an inclusive multicultural approach towards foreigners, and thus (de-
spite being known for their cultural borrowing from all parts of the 
world), the Japanese are less like to share their socio-cultural values 
with foreigners. Therefore, despite the global success of Japan’s cultur-
al merchandise and technology, the Japanese population has remained 
deeply entrenched in the cultural belief of Nihonjinron, which has 
continued to delineate them from foreigners. 

JAPAN’S GLOBAL HUMANITARIAN ASSISTANCE 

Despite its refusal to accept refugees, Japan is the top fourth on the 
list of donor countries to UNHCR. The Government of Japan has al-
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so recently announced that it is donating US$ 7 million to UNHCR 
and the World Food Program (WFP) to support Afghan refugees in 
Pakistan (WFP, 2017), including assisting 22,500 Afghans to obtain 
legal documentation, and approximately 50,000 refugees with health-
care, and 210 young refugees to gain vocational training throughout 
Pakistan (ibid). Moreover, Prime Minister Shinzo Abe has, in addition 
to promising to provide educational scholarships for 150 Syrians (JI-
CA, 2016), pledged US$ 2.8 billion to assist in addressing the glob-
al refugee crisis (Brunnstorm, 2016). Further, the Japan International 
Cooperation Agency (JICA) has establish a special Syrian refugee aid 
programme, known as the ‘Japanese Initiative for the future of Syrian 
Refugees (JISR)’, which (in cooperation with UNHCR) will provide 
a Master’s degree scholarship programme between 2017 and 2021 for 
approximately a hundred Syrian refugees in the Middle East (JICA, 
2016).

The current Japanese multibillion US dollar commitment to assist 
both refugees and host countries on a global basis has been Japanese 
flagship for the preservation of global peace and stability. In 2015, Ja-
pan committed approximately one billion pounds sterling to counter 
the Middle East refugee crisis, including the increased challenges re-
lating to refugees in both the Middle East and Europe (The Telegraph, 
2015). This included: (1) £534 million to assist Iraqi and Syrian ref-
ugees; (2) £500 million towards peacebuilding in the Middle East 
(ibid); (3) £1.3 million to assist Lebanon as the country hosting the 
second largest number of Syrian refugees globally; and (4) £1.6 mil-
lion to assist Serbia and Macedonia, as the countries through which 
refugees tend to pass to reach northern Europe (ibid). At the same 
time, Japan has pledged to assist African refugees and host countries 
in Africa. Japan has also committed US$ 4.5 million aid to UNHCR 
and the United Nations Development Programme to enhance the 
livelihood and coordination of humanitarian emergency in Uganda, 
which is home to 500,000 refugees (UNDP) (UNDP, 2016). Similar-
ly, 1,800 metric tonnes of food was purchased with a US$ 1.8 million 
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Japanese fund, in order to meet the emergency food needs of refugees 
in Tanzania (WFP, 2016). 

This demonstrates that Japanese financial commitments towards 
the refugee crisis contradicts its own closed-door refugee policy. Crit-
ics of Japanese ‘open-cheque and closed-door’ refugee policies high-
light the importance to refugees of the provision a place of safety, as 
well as financial aid. However, in a speech to the UN general assembly 
in New York, the Japanese Prime Minister, Shinzo Abe, prioritised 
issues including improving the rights of women and that of an aging 
population, over the acceptance of refugees into the country (McCur-
ry, 2015). Thus, the Japanese political establishment delivers a clear 
message to the world that Japan is prepared to accept its responsi-
bilities through financial and humanitarian assistance to help tackle 
international refugee crisis across the globe, while being at the same 
time unwilling to accept any into the country. This highlights the fact 
that, while Japan exhibits a multicultural approach in its foreign pol-
icy by being prepared to address global issues concerning refugees, its 
domestic policies remains monocultural. 

It should be noted that the current establishment positions Japan’s 
foreign policy in line with PCP. However, the term PCP has remained 
subject to a number of interpretations between Japanese and foreign 
policy analysts. Szczudlik-Tatar (2014: 1) stated that Japan’s adapta-
tion of new National Security Strategy (NSS) of PCP is a measure tak-
en by Abe’s administration in response to rising geopolitical tension in 
East Asia, in particular as a result of the assertive stance of both China 
and North Korea, further noting that this proactive policy may lead 
to the militarisation of Japan, thus strengthening suspicion of Japan’s 
intentions (Szczudlik, 2014: 2). On the other hand, Japanese policy 
analysts recognise that Japan’s new national security strategy has been 
undertaken in response to rising geopolitical and security concerns, in 
particular Chinese military modernisation, and the aggressive military 
stance of North Korea in East Asia, thus emphasising that Japan’s PCP 
is based on international cooperation through a collective approach to 
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security (in particular US-Japan security arrangements) and is in line 
with UN humanitarian agendas, including tackling the contemporary 
international refugee crisis (Akiko, 2014: 52- 55; Fujishige, 2016). 
Taking into account Japan’s multicultural foreign policy (in particular 
since the end of the Cold War) towards sustaining international peace 
and stability, it is unlikely that PCP policy will drastically shift Ja-
pan’s self-defence oriented foreign policy into provocative militarism. 
However, the potential impact of Japanese PCP on its domestic ref-
ugee policies remains significant, i.e. whether Japanese multicultural 
foreign policy remains in line with UN humanitarian agendas will 
impact on Japan’s domestic refugee policy. 

CONCLUSION

The contemporary critical discourse concerning the Japanese attitude 
towards refugees and asylum seekers (in particular by journalists and 
the literature relating to policy, including UNHCR) has eclipsed Ja-
pan’s reputation for humanitarian assistance, peace activities, and a 
symbol of healing, orizuru. The recent refugee crisis, unprecedented 
in modern history, has forced politicians, strategists and policy makers 
in developed nations throughout the world to redraw their national 
security strategies in response to the most effective methods of dealing 
with the contemporary refugee crisis. Within this context, Japan, as 
the third largest economy, has (despite being one of the largest donors 
to UNHCR) remained one of the least affected, but the country most 
criticised as undertaking an insufficient share of the burden. 

This paper has established that the contemporary discourse has 
concluded the existence of a variety of reasons for Japan’s reluctance 
to accept refugees, including concerns relating to homogeneity, secu-
rity and culture. However, Japan remains clear in its message to the 
world that, while it is prepared to be a part of globalisation, this does 
not include multi-culturalisation. This does not infer (as suggested by 
a number or scholars) that Japan is culturally “conservative in both 
operation and outlook” (Dean, 2006: 1), but it is rather a modern 
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state, fully in tune with Westernisation, in which Western culture can 
be observed in the private, social and political spheres of society. The 
rigidity practiced in regard to its domestic refugee policy by the polit-
ical establishment (including the Ministry of Justice) promulgates an 
explicit message that Japan is prepared to assist in any way it can to 
tackle the current refugee crisis internationally, but is not yet prepared 
to accept refugees on a domestic basis. This may largely be due to Ja-
pan’s desire to remain home to those who are ethnically and culturally 
Japanese. 
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Abstract
International labour migration is one of the most debated topics at international 
and state levels. State policies usually focus regular migrant workers under states’ 
jurisdiction, which often overlooks seasonal migrant workers who are arguably 
one of the most neglected groups because of their temporary and complex status. 
This paper takes a cosmopolitan moral approach in this study and argues that sea-
sonal migrant workers constitute a part of the host countries’ labour force contrib-
uting massively to states’ economy. Therefore, states ought recognise these migrants 
by giving them a clear legal status, which bestows them economic membership 
with some rights. Thus, this paper analyses the membership status of seasonal 
migrant workers in Turkey at policy level through problematising the legal status 
of seasonal migrant workers within Turkish legislation. It also provides insights 
from the European Union (EU) policies on third country national seasonal mi-
grant workers. For the analysis, the paper uses primary data from interviews and 
ethnographic observation collected in Turkey; and secondary data derived from 
legislations, official reports and literature.  
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Türkiye’de Mevsimlik Göçmen 
İşçilerin Yasal Statüleri ve 

Ekonomik Üyelikleri
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Öz

Uluslararası isçi göçü, uluslararası ve devlet düzeyinde en fazla tartışılan konu-
lardan birisidir. Devlet politikaları genellikle devletlerin yasal yetki alanlarının 
bünyesindeki düzenli göçmen isçiler üzerinde yoğunlaşırlar; geçici ve karma-
şık statülerinden dolayı tartışmasız en çok ihmal edilmiş gruplardan biri olan 
mevsimlik göçmen isçiler çoğunlukla bu politikalar tarafından gözden kaçırılır. 
Bu yazı, çalışmasında  Kozmopolitan ahlaki yaklaşımını esas alır ve mevsimsel 
göçmen işçilerin evsahibi ülkelerin işgücünün bir parçası olarak ekonomilerine 
büyük ölçüde katkı sağladığını savunmaktadır. Bundan dolayı, devletler bu göç-
menleri belirgin  bir yasal statü vererek tanımalıdır; bu aynı zamanda onlara 
ekonomik üyelik ve bazı haklar da verecektir. Nitekim, bu yazı, Türkiye’deki 
mevsimlik göçmen işçilerin üyelik statülerini, Türk mevzuatında onların yasal 
statülerini sorunsallaştırarak analiz etmektedir. Bu analiz aynı zamanda Av-
rupa Birliği’nin (AB) üçüncü ülke vatandaşı mevsimlik işçiler üzerine politi-
kalarından içeriklere de yer vermektedir. Bu yazı, analizi için mülakatlar ve 
etnografik gözlem kaynaklı birincil veri; ve yasalar, resmi raporlar ve literatür 
kaynaklı ikincil veri kullanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yasal Statü, Ekonomik Üyelik, Kosmopolitan Ahlaki Yak-
laşım, Mevsimlik Göçmen İşçiler, Türk Politikaları.
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INTRODUCTION

International (labour) migration is not a new phenomenon which has 
an impact on both migrant sending and receiving countries in the 
world. There is a positive impact of the cross-border movements of 
migrant workers to the migrant receiving countries, as these workers 
contribute to the economic growth of the host countries with their 
skills. By the same token, migrant workers benefit from labour mi-
gration through remittances and gaining skills from this experience 
(ILO, 2017). 

However, the process of labour migration becomes a complex 
issue when we include governance of rights and membership status 
of migrant workers at state level; and international cooperation on 
management of cross border migratory movements. The complexity 
of this phenomenon compels the researchers to adopt an interdiscipli-
nary approach for the study of the status of migrant workers. Thus, 
research in migration studies needs to consider the following areas; 
political science, economics, sociology, law, cultural studies, history, 
geography, demography and psychology (Brettel and Hollifield, 2007 
cited in Castles and Miller, 2006: 21).  This study recognises the need 
for such a broad approach and includes political, legal, philosophical 
and economic areas in studying the membership status of seasonal 
migrant workers. The paper argues that the prominent theories in the 
areas abovementioned fall short in studying labour migration on their 
own (Sonmez Efe, 2017: 30).  For example, economic approaches 
focus on structural factors and the supply side of the capitalist system, 
which overlook the social and legal complexities of labour migration 
(ibid: 31). This paper argues that the cosmopolitan approach is best 
suited for studying the membership status of migrant workers as it 
integrates moral arguments into its analysis; it claims that migrant 
workers cannot be considered as mere objects part of an economic 
structure but they are social beings with economic, social and cultural 
needs (ibid). Within this context, this paper argues that the need for 
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a moral approach to the case of seasonal migrant workers, which is 
important, as this group usually lack social protection and rights as a 
result of the absence of a clear legal status within the host countries or 
their temporary status. This paper further claims that states’ policies 
need to recognise a humanist approach to labour migration which 
will arguably eliminate the risk of exploitation of the seasonal migrant 
workers in the host countries’ labour market.  

In light of this, the paper problematises the economic member-
ship status of migrant workers at state as well as international levels 
through the cosmopolitan moral approach with a special focus on 
the status of seasonal migrant workers in Turkey. A cosmopolitan ap-
proach attributes states the duty of designing and implementing ethi-
cal policies and facilitate cooperation with international organisations 
on this issue (Sonmez Efe, 2017). This paper provides a policy analysis 
at state level, hence, it analyses state policies on migration in Turkey 
focusing on the legal status and economic membership of seasonal 
migrant workers. 

The structure of the paper starts with the methodology section, 
which explains the research approach and methods of data collection; 
how/why such data is important for this analysis; and the key limi-
tations encountered during data collection. It then moves to the the-
oretical approach that the paper takes in analysing seasonal migrant 
workers in Turkey and it discusses how this approach is best suited in 
problematising legal status of seasonal migrant workers and studying 
their economic membership in a host country. 

The section about the seasonal migrant workers elaborates on the 
‘facts about seasonal labour migration in Turkey’, which briefly dis-
cusses the statistical data on seasonal migrant workers; the key charac-
teristics of these migrants present in Turkey; the key industries where 
seasonal migrant workers are the most present; and the facts about 
their legal position in Turkish labour market. 

The last section of the paper focuses on legal status of seasonal 
migrant workers within Turkish legislation and elaborates on the ap-
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proach that state policies take for defining their legal status and laying 
down their rights. It aims to problematise the legal status of seasonal 
migrant workers in order to illuminate the problematic areas of Turkish 
legislation that creates legal loopholes about locating seasonal migrant 
workers within state policies, which arguably results with a lack of pro-
tection and social security for these workers in Turkish labour market. 

METHODOLOGY

This paper takes a cosmopolitan constructivist worldview in its anal-
ysis of the legal status and economic membership of seasonal migrant 
workers in Turkey, which puts an emphasis on the persons and proce-
dures which are two key components of law making process (Sonmez 
Efe, 2017:10). According to this approach state laws and internation-
al law is created by persons who are free, equal and moral persons 
who are capable of being reasonable, rational agents with moral worth 
(Rawls, 1980, 518 cite in ibid:11). Thus, the methods that are used 
in this paper for collection and analysis of data corresponds with the 
cosmopolitan moral worldview, as the paper uses qualitative research 
methods which are as follows; qualitative interviewing, legal official 
documents, participant observation and secondary literature. 

All these methods aforementioned consider the persons as key fac-
tor for creating subjective meanings of the world, who construct the 
procedures based on the social, political, economic, and moral con-
ditions that are entrenched in the community they live in. In light of 
this, it becomes crucial to understand and pinpoint the perceptions 
of persons that are interviewed and observed who are also authors of 
the legal documents (Sonmez Efe, 2017). Taking up a moral approach 
in the construction of data and methods of data collection, this paper 
follows its initial brief which locates morality at the core of its analysis 
in studying seasonal migrant workers who are moral persons within a 
community of host country. 

This paper attempts to prove the complexity of the definition of 
‘a seasonal migrant worker’ in state laws, thus, problematises the legal 
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status of seasonal migrant workers in Turkish legislation. The focus of 
this paper in defining legal status and membership of seasonal migrant 
workers in host countries is on UN Convention on Migrant Workers 
(ICRMW, 1990) as well as Turkish legislation concerning migrant 
workers. The paper uses the key terminology used in international law 
in its argument and uses the term ‘seasonal migrant worker’ whereas 
Turkish legislation uses the term ‘foreigner’ as an umbrella term for all 
migrants including migrant workers. Thus, the term ‘seasonal migrant 
worker’ in this paper refers to ‘persons who involve in remunerated 
activities in Turkish labour market in the sectors during certain sea-
sons, and who are not Turkish nationals’. The paper includes seasonal 
migrant workers on irregular status in this definition, who may have 
resided in the country longer period but who somehow has joined the 
seasonal labour force; such as transit migrants, Syrian migrants (on 
irregular status), and so on. Thus, the paper suggests that the case of 
seasonal migrant workers is more complex than it is imagined and the 
urgent need for a policy attention in Turkey.

The fieldwork for data collection1 from interviews and participant 
observation took place between December 2014 and February 2015 
in three key locations in Turkey; Ankara, Istanbul and Bursa (Son-
mez Efe, 2017). The reason for choosing these locations is that the 
key governmental and non-governmental institutions are identified 
in these cities which have been significant for this study to interview 
persons from key institutions concerning migrants/migrant workers; 
to provide different perceptions on the issue; and ultimately to convey 
an objective analysis. The paper initially used pre-determined contacts 
in United Kingdom and Turkey to find participants for interviews, 
then it used snowballing technique to find more participants. 

1 All the data collected and utilised in this paper are collected for the Unpublished 
PhD Thesis (Sonmez Efe, 2017) titled ‘Legal Rights of Migrant Workers in 
Contemporary Turkey’; and the data concerning seasonal migrant workers are 
emerged from the data aforementioned which has been useful for analysis of legal 
status and economic membership of seasonal migrant workers in Turkey.
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Twenty-four semi-structured interviews were conducted during 
fieldwork which has a flexible and less-structured character that enables 
the interviewer to ask pre-prepared topics/questions; by the same token 
gives an opportunity to manoeuvre around the topics to narrow down 
on a specific theme (Sonmez Efe, 2017). The list of key institutions 
for interviews are as follows; six interviews from governmental institu-
tions; three interviews from national non-governmental organisations 
(NGOs); four interviews from international NGOs; three interviews 
from trade unions (TUs); five interviews from universities (departments 
concerning migrants/migrant workers); and three interviews from other 
institutions concerning migrants/migrant workers (Ibid). 

The participant observation took place during the First National 
Workshop for Migration organised by Ministry of Interior in Turkey 
held on 19-20 December 2014 (ibid) which allowed the researcher 
to collect data relevant to migrant workers and see the perceptions 
of policy makers and officials from various departments concerning 
migrants/migrant workers on the issues of migration/international la-
bour migration. 

The legal official documents used in this analysis are as follows; 
Turkish laws concerning migrants/migrant workers; Decrees on mi-
grants/migrant workers; UN and ILO treaties NGO reports on mi-
grants; EU Directives on labour migration (ibid). Most documents 
were accessed through official websites of the institutions; and others 
were collected after negotiations with the gatekeepers. The key doc-
uments that are focused in this paper are UN Convention on Mi-
grant Workers (ICRMW, 1990); the EU Directive on the Conditions 
of the Entry and Stay of Third-country Nationals for the Purpose of 
Employment as Seasonal Workers (2014); European Convention on 
the Legal Status of Migrant Workers (ECLSMW, 1977); International 
Labour Force Law (ILFL, 2016); Law on Work Permits for Foreigners 
(LWPF, 2003); Law on Foreigners and International Protection (LFIP, 
2013); and the Citizenship Law (2009). 
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The method for analysing the collected data is thematic analysis 
which involves, transcription of recorded/noted data; coding, crea-
tion of themes and analysis of the data through themes (Sonmez Efe, 
2017). The issue of seasonal migrant workers emerged from the analy-
sis of the large data that has been used for an Unpublished PhD Thesis 
titled ‘Legal Rights of Migrant Workers in Contemporary Turkey’. 
The data related to seasonal migrant workers has emerged from this 
data which has been used in this paper for analysing their legal status 
and economic membership in Turkey. 

MEMBERSHIP OF MIGRANT WORKERS THROUGH 
THE LENS OF COSMOPOLITANISM

The concept of membership status comprises three key elements; per-
sons (migrants) and states (legal duty bearers) and the law (that deter-
mines the status of migrants and the duties of the states). Persons are 
both subjects and authors of the laws both of whom become a part of 
the procedures of law making process. In this context, the meanings 
and understandings of the membership status of a migrant is defined 
with the inclusion of two key components into the law-making pro-
cess; persons and procedures (Sonmez Efe, 2017). 

To understand the concept of membership status this section ini-
tially needs to define the meaning of ‘labour migration’ and ‘a migrant 
worker’. The IOM defines a migrant worker as;

…any person who is moving or has moved across an inter-
national border or within a state away from his/her habitual 
place of residence, regardless of the person’s legal status; wheth-
er the movement is voluntary or involuntary; what the causes 
for movement are; or what the length of stay is (2011).

The UN Convention on Migrant Workers (ICRMW, 1990) de-
fines a migrant worker as;

…a person who is to be engaged, is engaged or has been 
engaged in a remunerated activity in a state of which he or she 
is not a national (1990). 
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The IOM definition of a migrant takes a holistic approach, which 
encompasses various factors within the status of migrant workers as 
the cause of migration is left out of the context. On the other hand, 
the IOM defines labour migration as;

…the movement of persons from one state to another, or 
within their own country of residence, for the purpose of em-
ployment (2011).

Such a definition aligns with aforementioned ICRMW (1990) 
definition of a migrant worker. There is however a notable difference 
that the IOM also defines persons, as who are seeking employment 
within a different state and also within their own country, as migrant 
workers. The ICRMW definition seems to only encompass non-na-
tionals in its definition of a migrant worker.

However, this definition becomes more complex as this paper 
claims that regardless of the concept of ‘the cause of migration’ a per-
son (migrant) can become a migrant worker; for example, one can 
migrate into a host country as a refugee but can also join the labour 
market and become a migrant worker; thus, he can be identified with 
the multiple statuses, such as ‘refugee’ and ‘migrant worker’ (Sonmez 
Efe, 2017). In this context, the notion of migrant is used as an um-
brella term which also encompasses other concepts such as; ‘migrant 
worker’, asylum seeker’, ‘refugee’ (Sonmez Efe, 2017: 35), and ‘sea-
sonal migrant worker’.  

This paper bases its definition of ‘a migrant worker’ on what is sug-
gested by the ICRMW (1990); and refers to the group of persons who 
work in the labour market in Turkey, who are not Turkish nationals, 
and who do not share ethnic/racial heritage with Turkish nationals. 
This paper suggests that the status of ‘seasonal migrant worker’ is de-
rived from the term ‘migrant worker’ which is defined by the UN 
Convention as;

The term “seasonal worker” refers to a migrant worker whose 
work by its character is dependent on seasonal conditions and 
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is performed only during part of the year (ICRMW, Article 2/2 
(b), 1990). 

This definition arguably focuses on three key elements; one the 
nature of work which is based on seasonal conditions; the tempo-
rary nature of work; and legal membership of these migrants based 
on their national affiliation, which is specified in the definition of a 
‘migrant worker’ mentioned above. In this context, in this paper the 
seasonal migrant workers in Turkey can be defined as ‘the people who 
migrate into Turkey temporarily (on seasonal bases); work in the Turkish 
labour market in seasonal jobs; and who are not Turkish nationals (who 
hold regular or irregular status)’. 

The key elements of the aforementioned definitions are ‘person’, 
‘act of migration’, ‘cause of migration’, ‘the legality’ (status) and ‘the des-
tination of migration (states)’ (Sonmez Efe, 2017). These concepts are 
important in understanding the meanings and the legal structure of 
‘membership’ statuses of migrant workers within the states’ jurisdic-
tion. The cosmopolitan moral thought describes the concept of per-
son as free and equal who is a rational agent and capable of reason 
(Rawls, 1980: 518 cited in ibid:11). In this context, the concept of a 
society can be defined as persons of moral worth (Rawls, 1989: 99) 
who are capable of making just and ethical procedures at state level 
(Sonmez Efe, 2017:11). This concept considers everyone in a society 
as free and equal who have rights under the state’s jurisdiction that is 
constructed by a just society. However, this notion is contested when 
the argument of legality and the concept of membership is includ-
ed, particularly within the context of the status of migrant workers. 
This paper argues that legal definitions cannot be detached from the 
political, cultural and historical context which helps to create the po-
litical culture and identity of a society. When we talk about migrant 
workers’ membership status in a host country all these elements need 
to be included into the discussions of the concept of membership. 
Therefore, the concept of membership is intertwined with the notion 
of integration. For the former this paper refers to legal, economic and 
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political attachment to the host country; and the latter is explained 
with the degree of migrants’ political, social and cultural attachment 
and understanding of the host community. 

The act of migration and the cause of migration are also important in 
determining the status of migrant workers in legal and social terms, as 
according to the cosmopolitan moral approach laws are constructed 
by moral persons who are social beings. Therefore, one cannot make a 
crude distinction between the legal status of migrant workers and the 
sociological understandings and meanings attributed to them as they 
are inextricably bound. Every society has their own political, historical 
and cultural attachments and these attachments impact on the legal 
language of their policies. In other words, laws and policies of the sates 
are intrinsically laden with these attachments which are constructed by 
the community.  This paper claims that on the one hand, state policies 
are in constant transformation; on the other hand, there are the conti-
nuities of political culture and attachments (Sonmez Efe, 2017), which 
prove significant in shaping the type of transformation occurring but 
also the pace. The analysis of the primary data from the interviews on 
the definition of migrant workers and their membership status sup-
ports this argument which is elaborated upon in the latter section. 

According to the cosmopolitan concept of hospitality the act of mi-
gration and rights of migrant workers ought to be recognised by states 
as long as the process is peaceful. The right to hospitality is defined as;

…the right of a stranger not to be treated with hostility 
when he arrives on someone else’s territory…One may refuse 
to receive him when this can be done without causing his de-
struction; but, so long as he peacefully occupies his place, one 
may not treat him with hostility…A special contract of benef-
icence would be needed in order to give an outsider a right to 
become a fellow inhabitant for a certain length of time…They 
have it by virtue of their common possession of the surface of 
the earth, where, as a globe, they cannot infinitely disperse and 
hence must finally tolerate the presence of each other (Benhab-
ib, 2004: 27 cited in ibid:50).
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This concept bases its argument on the shared ownership of the 
spherical surface of the Earth and common humanity (Flikschuh, 
2010: 475). States have the moral duty to create conditions for per-
sons to exercise justice and freedom of movement; and to prevent 
constraining conditions (Sonmez Efe, 2017: 37) such as restrictive 
immigration and border policies. In other words, states’ role in this 
process is to design policies that accommodate freedom of movement 
through bestowing migrant workers a legal membership status with 
rights. 

The status of migrant workers and non-migrants (nationals) is de-
scribed through their membership status (Benhabib, 2004: 1), which 
can be called legal membership (Sonmez Efe, 2017: 3). Legal mem-
bership of non-members (migrants) is determined by the aforemen-
tioned key elements of migration; the cause of migration, the act of 
migration and the legality of migration. 

legal membership’ here is a status that encompasses; tem-
porary/permanent membership, economic membership (e.g. 
right to work), political membership (e.g. right to vote) and 
full membership (citizenship)…which is important for…deter-
mining the scope of the rights they are entitled to receive from 
the host countries legal system such as Economic and Social 
Rights (ESRs), Civil and Political Rights (CPRs) (Sonmez Efe, 
2017: 3). 

In this context, legal membership is the first step to full member-
ship of migrant workers in the host country which determines their 
status and which rights they are entitled to. Economic membership 
is the second step ‘as integration into the labour market facilitates 
a decent life with decent living conditions which will make it easier 
for migrants to fully integrate into the community’ (ibid: 67). It can 
be argued that economic membership of migrants is less problematic 
than the political membership; as for the latter political integration 
becomes paramount which refers to ‘those practices and rules, consti-
tutional traditions and institutional habits that bring individuals to-
gether to form a functioning political community’ (Benhabib, 2004: 
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121 cited in ibid: 228). The length of time of residence becomes an 
important condition for migrant workers to gain political member-
ship which determines the degree of their familiarity with the political 
culture of the host country. 

On the other hand, this paper argues that within the context of 
economic membership, the legality and length of time are both im-
portant; as the state laws usually make a distinction between regular 
(legal) and irregular (illegal) migrant workers; and between their tem-
porary and permanent status when laying down their rights by the 
state law. The primary and secondary data illustrates the complexity of 
economic membership of seasonal migrant workers as a result of their 
temporary status and lack of legal recognition. This paper, however, 
argues that despite of their temporary status, seasonal migrant wor-
kers make up a segment of the host state labour force who should be 
considered on equal terms with nationals regarding to their contribu-
tion to the growth of the economy. Furthermore, state policies ought 
to recognise all migrant workers as social beings with social demands 
and as a part of their labour force. 

Before discussing the membership status of migrant workers in 
Turkish legislation, the paper will explain facts about seasonal mi-
grant workers in Turkey including statistical and geographical data of 
seasonal labour migration.  

SEASONAL MIGRANT WORKERS IN TURKEY

This section begins with explaining facts about seasonal labour migra-
tion in Turkey based on the literature reviewed on seasonal migrant 
workers. It continues to analyse the membership status of seasonal 
migrant workers in Turkey based on the primary and secondary data 
from interviews, participant observation and official documents. 

Facts about Seasonal Labour Migration in Turkey

International labour migration has impacted on Turkish labour mar-
ket especially in recent decades as a result of four key reason (Sonmez 
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Efe, 2017); firstly, Turkey geographically bridges between Asia and 
Europe, thus it becomes prone to transit migrants who aim to trav-
el to European countries. Secondly, the political shifts in the region 
and regional conflicts has caused migratory movements in the region 
which resulted with mass influx of migration particularly from Syria 
to Turkey. Thirdly, economic transformation of contemporary Turkey 
attracts economic migrants from ex-Soviet countries, the Middle East, 
Asia and Europe. Lastly, Turkey’s foreign policy which does not only 
focus on Turkey-EU relations but also on the other countries in East-
ern Europe, the Middle East, Africa and Asia; which has led to bilater-
al agreements and visa liberalisations with many countries that Turkey 
has political and economic ties. This paper argues that all these factors 
contributes to the seasonal labour migration into the country which 
has become an important phenomenon in contemporary Turkey and 
needs to be focused on at policy level. 

As this paper problematises the legal status of migrant workers, 
it studies seasonal migrant workers regardless of the cause of their 
migration. In other words, as discussed above, the paper claims that 
a refugee or transit migrant or irregular migrant can become a sea-
sonal migrant worker if he is engaged in remunerated activity in the 
sectors where work is carried out temporarily in particular seasons. In 
this context, the statistical and regional facts about seasonal migrant 
workers in this paper will encompass seasonal migrant workers from 
various statuses which also reflects the complexity of their status. 

After the review of the literature and the analysis of Turkish legis-
lation concerning migrants/migrant workers, the paper suggests that 
there is a lack of statistical data on seasonal migrant workers and data 
on their working patterns in different sectors. In can be argued that 
one reason for such limitation is that the studies on seasonal migrant 
workers in Turkey usually focus on agriculture sector (Dedeoglu: 
2016; Kaplan et.al.: 2016; Selek Oz and Bulut: 2013) and season-
al workers’ right to annual leave (Yucel-Bodur: 2014); which results 
with a lack of data on seasonal migrant workers from the occupations 
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within other sectors mentioned above. The second reason is arguably 
the legal loophole in Turkish policies where a legal status for seasonal 
migrant workers does not exist in Turkish legislation. As a result, it 
becomes difficult to gain an exact number of seasonal migrant workers 
recruited by Turkish employers; and to study their sectorial presence 
within Turkish labour market. The fieldwork data (Sonmez Efe, 2017) 
and literature suggests that some seasonal migrant workers work un-
der different legal status such as Syrian migrants on Temporary Pro-
tection; some on temporary visas (tourist or other); and some on ir-
regular status (transit migrants or other). 

Thus, this section can provide statistical and geographical data on 
seasonal migrant workers working in Turkey based on limited data on 
seasonal workers in Turkey, primary data from interviews and official 
documents. The key sectors that seasonal migrant workers are work-
ing are agriculture, construction, entertainment and tourism (ibid). 
These sectors are pinpointed based on the analysis of primary data and 
official documents that focus on work permits and visa regulations 
concerning migrant workers. Most of the interviewees claim that the 
seasonal labour migration is a fact in contemporary Turkey, however, 
these workers are usually invisible and/or work in informal sector. 

According to a study provides a map for the key countries of origin 
of migrants working in various cities in Turkey as seasonal workers in 
agriculture sector which are as follows: Afghanistan (Central Anato-
lia), Azerbaijan (Eastern and South-East Anatolia), Armenia (North 
East Anatolia), Georgia (North and South-East Anatolia), Kazakhstan 
(Central Anatolia), Kirgizstan, Iraq (Central and South-East Anato-
lia), Iran, Uzbekistan (Central Anatolia), Russia (North East Anato-
lia) and Syria (in all regions) (Kaplan et.al. 2016). Because this map 
only includes the seasonal migrant workers in agriculture sector, it 
does not provide the information of workers from other sectors. 

Another study on seasonal migrant workers in agriculture focus-
es on Georgian, Azerbaijani and Syrian workers (Dedeoglu: 2016), 
which suggests that the number of migrants entering Turkey during 
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specific seasons of agriculture is quite high. For example, the number 
of Georgian migrants entered Turkey was 1,755,289 in 2014; and it 
is observed that this number rises in May and August which coincides 
with tea and hazelnut picking season in Northern Turkey (ibid:15). 
Similarly, the migrants entered the country from Azerbaijan reaches 
to 657,684 in 2014, and it is also observed that this number reaches 
its peak in August during the time for harvesting of grass for animals 
in Kars and Ardahan (ibid). Syrian migrants consist of the highest 
number of migrants working in agriculture and farming sectors (ibid). 
After the enforcement of the Regulation No.8375 (2016) Syrian mi-
grants under Temporary Protection status have become entitled to 
work in agriculture sector; the five to one rule2 for the employment of 
foreign workers does not apply to these workers which has increased 
the number of Syrian migrants on Temporary Protection working in 
agriculture sector.  The fieldwork data from interviews also suggests 
the presence of a high number of Syrian migrants in agriculture sector 
as seasonal workers (Sonmez Efe, 2017); many has become labour 
force as seasonal workers in informal economy with lower rates (Se-
merci et.al., 2014; Study for EMPL Committee, 2016). The statistical 
evidence from the Ministry of Interior Directorate General of Migra-
tion Management (DGMM) data shows the number of Georgian, 
Syrian and Azerbaijani migrants applied to temporary work permit is 
quite high which is 8,014; 7,053; and 1,765 respectively (2017). 

According to a study, social networks and kinship with the locals 
is an important factor for seasonal migrant workers working in ag-
riculture and farming sectors (Dedeoglu, 2016: 23). However, the 
fieldwork study disputes this argument as it is argued that migrants 
particularly on irregular status who do not have any social ties with 
the locals still work in Turkish labour force, who work in difficult con-

2 Which means under the MLSS work permit criteria Turkish employers must 
recruit a minimum of five Turkish workers for every foreign worker employed in 
the same workplace (MLSS, 2014).
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ditions in agriculture sector with minimum or no rights (Interviews, 
2015, cited in Sonmez Efe, 2017). 

The statistical evidence based on MLSS data (2015) shows the 
number of migrants who obtain temporary work permit for enter-
tainment and tourism. The number of temporary work permits given 
to migrant workers in entertainment sector can include two subcate-
gories; creative arts and entertainment activities; and sports activities 
and amusement and recreation. The number of work permits given for 
the former is 3,057; and for the latter is 2,016 according to the MLSS 
report on work permits of foreigners (2015). The report provides the 
number of applications for tourism sector under two subcategories; 
accommodation; and travel agency, tour operator reservation service 
and related activities. The number of work permits given for the for-
mer is 10,500; for the latter is 1,115 (ibid). It is important to point 
out here is that this data only include the regular migrant workers on 
temporary status based on the temporary work permit of minimum 
1 year; thus, according to Turkish law this status is not defined as 
‘seasonal worker’ in legal terms. The fieldwork data reveals that there 
is a high number of migrants working in tourism and entertainment 
sector from particularly Ex-soviet countries who come to the country 
during holiday seasons (Interviews, 2015 cited in Sonmez Efe:2017). 
However, because there is no legal status for migrants working as sea-
sonal workers within Turkish laws (which is discussed in the section 
below), this figure only gives us a rough figure of labour migration 
in these sectors; thus, the data does not include irregular migrants 
working in tourism and entertainment sectors on seasonal conditions.

According to a study (Lordoglu, 2009) the number of irregular mi-
grant workers in tourism and entertainment sector in Turkey is the 
highest within service industry except construction sector. This predic-
tion is made from the data derived from apprehensions of irregular mi-
grant workers (ibid).  Because of the seasonal nature of the jobs in tour-
ism and entertainment sectors, it is not possible for migrant workers to 
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obtain long term employment which includes them into the category 
of seasonal migrant workers whether they have legal status or not. The 
key cities where these workers are accumulated are the big cities like 
Istanbul and the ones by the Mediterranean Sea such as Antalya.

Lastly, the construction sector can arguably be included in seasonal 
employment as the nature of jobs in this sector are usually contract 
based on short term period: which can be included within campaign 
work (kampanya isleri (mentioned in Labour Law, 2003: Article 
29/c)). Construction is one of the sectors where migrant workers are 
preferred by the employers in Turkey; because of their irregular status 
these workers provide cheap labour. The demand for migrant workers 
in this sector is visible from the statistical evidence; there have been 
1,719 applications to construction of buildings; and 2,704 to civil 
engineering (MLSS, 2015). However, these numbers do not reflect 
the overall figure, because similar to the agriculture sector, majority 
of the migrant workers in this sector are employed on irregular status. 
Migrant workers employed in construction sector are predominantly 
from Georgia, Azarbaijan, Turkmenistan, Afghanistan and Uzbeki-
stan (Bozkurt, 2015). 

Thus, this section discussed the facts about seasonal migrant workers 
in Turkey focusing on key sectors which have the highest employment 
of these workers. The section suggests the lack of data on seasonal mi-
grant workers because there is small number of or no studies that focus 
on this issue. This paper further suggests that the key reason for the 
lack of data on seasonal migrant workers is that Turkish policies are not 
clear about laying down their legal status which is discussed in the next 
section. Through providing primary and secondary data from Turkish 
policies as well as the EU policies, the next section discusses the mem-
bership status of seasonal migrant workers. The arguments of the sec-
tion aim to locate the conceptual arguments of the membership status 
of migrant workers into the context of seasonal workers in Turkey.  
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The Membership Status of Seasonal Migrant Workers in Turkey

This section discusses the membership status of seasonal migrant 
workers in Turkey through the analysis of the contemporary national 
laws concerning migrant workers. It also sets out to give some insights 
from the EU Directive on this area as the paper argues that as well 
as political and economic dynamics, the EU acquis have impacted 
recent Turkish policies concerning migrant workers massively. This 
paper does not claim that the EU acquis is the sole factor that influ-
ences Turkish legislation which agrees with the claim of ‘Turkey’s pol-
icy needs are not one-dimensional’ (Sagiroglu, 2016: 42). The section 
continues to contribute to the initial aim of this paper as it problem-
atises the membership status of migrant workers in Turkey through 
providing evidence from primary data from interviews, observations 
and official documents. 

Turkish legislation mentions seasonal workers in few areas discus-
sed below; however, none of the laws clearly define or describe the 
status of seasonal migrant/workers (Sonmez-Efe, 2017; Yucel-Bodur, 
2014). Thus, this paper problematises the status of seasonal migrant 
workers in Turkey based on the laws that implicitly describes such 
status. Before the analysis of Turkish laws, the paper needs to define 
what it means by seasonal work and seasonal worker. Seasonal work 
can be defined as;

…remunerated activities that are carried out on certain sea-
sons or throughout the year where the work is concentrated in 
certain periods of the year (Alpagut, 1998:103; Mollamahmuto-
glu et al. 2014:255; Narmanlioglu, 2012:703; Balkir, 1997:151 
cited in Yucel Bodur, 2014:133; Suzek, 2011:241). 

According to the supreme court, seasonal work is described simi-
larly as mentioned above, which can be shorter or longer term based 
on the nature of the work (Yrg.9. HD.’nn. 12.10.2010 tarih ve E. 
2008/35528, K.2010/28674 sayili karari cited in Selek Oz and Bulut, 
2013:96). Turkish law describes ‘seasonal’ work along with ‘campaign’ 
work where the work carried out in short space of time in various 
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industries (Taskent, 2010:227-228). ‘Seasonal worker’ is referred to 
someone who carry out seasonal work activities on temporary bases. 

When we look at Turkish legislation, as mentioned above the status 
of ‘seasonal worker’ or ‘seasonal migrant worker’ has not been defined. 
Therefore, this paper analyses other definitions of migrant worker exist 
within key Turkish laws concerning migrant workers, which in turn 
will help this study to identify the legal position of seasonal workers 
under Turkish legislation. The key law concerning migrant workers in 
Turkey, the International Labour Force Law (ILFL), defines a migrant 
worker using the term ‘foreigner’ as;

…someone who is not a citizen of the Republic of Turkey 
(ILFL, 2016).

The Law (ILFL, 2016) continues to define a foreigner (in the con-
text of migrant workers) similar to its predecessor, the Law on Work 
Permits for Foreigners (LWPF, 2003), which takes the Citizenship 
Law (CL, 2009) as guidance. This definition places an emphasis on 
the legality and national affiliation of persons into the host country as 
two key components for the membership status of migrant workers. 
The former requires migrant workers to develop a legal attachment 
to the host country through legal membership, whereas the latter is 
laden with political, social and cultural attachments, as nationality for 
migrant workers means full membership, namely citizenship (Sonmez 
Efe, 2017).

It can be argued that the aforementioned definition moves away 
from the international definition partly as it does not include the eco-
nomic activity that foreigners are engaged in within the host country. 
This general definition of a migrant worker encompasses the foreigners 
who legally hold temporary, indefinite, independent and exceptional 
work permits (ILFL, 2016). In other words, according to the Law (IL-
FL, 2016) a foreigner in this context can be a temporary or permanent 
migrant worker who acquires temporary or permanent membership 
(legal and economic membership) status and who does not possess a 
full membership (legal, economic and political) status (citizenship). 
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The ILFL (2016) does not define a legal status for seasonal migrant 
workers (or foreigners) and indeed no temporary work permit exists 
for such workers. The Law on Foreigners and International Protec-
tion (LFIP, 2013) and the ILFL (2016) mention seasonal workers in 
the context of agricultural labour; however, the membership status of 
these migrant workers is left unclear which also excludes the seasonal 
migrant workers employed in other sectors such as tourism in Turkey 
(Sonmez Efe, 2017: 164). The data from interviews illustrates that 
the seasonal workers employed within Turkey’s tourism sector are pre-
dominantly from Ex-Soviet Union countries (Sonmez Efe, 2017). For 
example, an Official from the Ministry of Labour and Social Security 
(MLSS) confirms tourist guides’ legal right to work in Turkey on a 
temporary status (for the summer season) based on 8 months visa 
allowance granted by the MLSS; however, he further points out that 
Turkish Law does not mention such type of seasonal worker status 
(Sonmez Efe, 2017).    

On the one hand, Turkey implements a flexible visa regime to the 
countries that it has bilateral or multilateral agreements with, which 
enables seasonal migrant workers who reside and work in Turkey tem-
porarily to benefit from the country’s labour market. On the other 
hand, despite of the state recognition of seasonal migrant workers as 
‘Turkey’s needed foreign labour force’ (ILFL 2016, Article 27/10), 
where their legal membership status has not been clearly laid down 
by the Turkish legislation. For example, according to an Official, there 
are an estimated 40 to 100 thousand Armenian migrant workers in 
Istanbul who are described as circular migrants (Sonmez Efe, 2017). 
The same Official gives another example for seasonal workers who are 
coming from Ex-Soviet Union countries and work in the hazelnut 
fields three times a year and tea fields during the harvest season (ibid). 
These migrants either stay in Istanbul for 90 days of their visa allow-
ance or some of them exceed this allowance and work on irregular 
bases without social security. On the one hand, this flexible visa policy 
provides opportunities for seasonal and/or circular migrants to enjoy 
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the Turkish labour market; on the other, in terms of social security 
rights the flexible visa policy makes it difficult for these migrant work-
ers to receive rights during their short-term employment. 

As discussed earlier in the paper, Turkish immigration policy is in-
fluenced by internal and external political and economic factors; how-
ever, this section focuses on the impact of the EU acquis on Turkish 
policies regarding the study of the status of seasonal migrant workers. 
It can be argued that the recent policies concerning migrant workers 
in Turkey is highly influenced by the EU acquis as a part of Turkey’s 
accession process into the EU (Demiryontar, 2016; Icduygu, 2006; 
Kale, 2005; Kaya and Tecmen, 2016; Kirisci, 2005a, 2005b, 2007; 
Tolay, 2012). This paper further argues that an absence of a common 
policy on labour migration in the EU arguably reinforces the lack of 
clarity of the membership status of seasonal migrant workers in Tur-
key. The analysis of the EU policies shows that there is ‘no single uni-
fied EU regulation covering the regulation of seasonal workers which 
proves a lack of guidance for Turkey as a candidate country’ (Sonmez 
Efe, 2017:164). 

The EU treats seasonal migrant workers separately within the scope 
of the ECLSMW (1977) similar to the UN Convention on Migrant 
workers which defines seasonal migrant workers as;

…a migrant worker whose work by its character is depend-
ent on seasonal conditions and is performed only during a part 
of a year (ICRMW, 1990).

The EU’s approach to a common immigration policy makes dis-
tinctions for the economic membership status of migrant workers be-
tween skilled and unskilled; and temporary and permanent migrant 
workers (Sonmez Efe, 2017: 164). A similar distinction is made by 
the EU for the type of labour migration; self-employment, employ-
ment and seasonal work; which partly is mirrored by Turkish policies 
as the first categories are included, but seasonal workers are excluded 
from such categorisation (ibid, footnote 23). Such a crude distinction 
does not illustrate the complexity of the membership status seasonal 
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migrant workers which leaves their status unclear and their rights con-
comitantly unregulated. 

On the one hand, the EU Directive on the Conditions of the Entry 
and Stay of Third-country Nationals for the Purpose of Employment 
as Seasonal Workers (2014) lays down the visa regulations, status and 
rights of seasonal workers from third-country nationals which pro-
vides the member states some sort of guidance for a unified approach 
to the issue. The key aim of the Directive (ibid) is to encourage legal 
migration through providing a route of lawful labour migration for 
irregular seasonal migrant workers as it is claimed that a large propor-
tion of these workers employed in the agriculture sector within mem-
ber states were on an irregular status (Fudge and Olsson, 2014:445). 

On the other hand, within the Directive (2014) the national in-
stitutions of the member states are given the full responsibility and 
authority to implement such regulations at local level; to give nation 
states the right to prioritise local and EU national workers; to decide 
on the scope of the rights that these workers will enjoy during their 
stay in the host country. The supranational character of the Directive 
which has had far reaching implications for member states’ power to 
manage their borders is considered to be too intrusive (Fudge and Ols-
son, 2014:446) by the EU nation states. The member states’ demands 
for preserving their policies concerning seasonal migrant workers such 
as maintaining low wages; determining the sectors for recruitment of 
such workers; and admission rules has clashed with the Directive’s 
main unified goal of a policy for seasonal migrant workers that aims 
for equal treatment of these workers with more rights. Thus, the final 
draft of the Directive (2014) gives flexibilities for the member states 
with regard to the admissions and implementation of the regulations. 
In other words, it can be argued that the regulation of these workers 
is left to the national laws of the member states who can expand or re-
strict their admissions and rights. For example, the United Kingdom 
Department for Business Innovation and Skills Research Paper on the 
impact of migrant workers on UK businesses recognise the undeni-
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able impact of seasonal workers on supporting recruitment with the 
flexibility of work locally (2015:50); however, the EU and British pol-
icies prioritise British and EU nationals over the third country nation-
als which potentially pushes the latter group into an irregular status. 
With the Brexit imminent (the UK leaving the EU), similar concerns 
apply to the seasonal migrant workers who are EU nationals, particu-
larly from Ex-Soviet EU countries despite of the massive demand for 
these workers, particularly in the UK’s agriculture sector. 

Thus, the analysis shows that the EU policies indeed have a separate 
category for seasonal migrant workers which lays down their legal sta-
tus and rights; however, the EU member states have full responsibility 
over the management and regulation of this group of migrants and 
on deciding on what rights they receive under the states’ jurisdiction. 
The EU policies are also quite discriminatory towards third country 
nationals and prioritise the applicants from member states; this poses a 
potential problem for seasonal migrant workers joining the EU labour 
market on an irregular status, which can impact them detrimentally in 
terms of exploitation at the hands of unscrupulous employers. 

According to the Observational data (2014), although Turkey 
shows its commitment to the EU accession process for a strategic plan 
on migration and refugee issues which has accelerated since 2005; 
based on its different experience of labour migration compared to the 
EU member states Turkey could not imitate the EU policies directly 
within its national laws. Moreover, as discussed above, the EU mem-
ber states also have difficulty in creating a single regional policy for 
seasonal migrant workers as a result of the varying demands of each 
nation state. However, in the context of seasonal migrant workers, as 
an Official from Istanbul Chamber of Industry (Sonmez Efe, 2017) 
points out there is a need for a special politics of rights for these work-
ers in Turkey which should cover their social security rights during 
their short term stay which ideally prevents their exploitation under 
unscrupulous employers. 
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The data from interviews demonstrates the complexity of this is-
sue which is reflected in the governance and management of seasonal 
migrant workers in Turkey. At this point as discussed earlier, it is chal-
lenging to have a precise estimate number of seasonal migrant workers 
in Turkey for two reasons; one, the status of seasonal migrant workers 
does not exist as a separate category in Turkish Laws which makes it 
difficult to get the statistics of the official applications for such a sta-
tus; two, most of these workers are undocumented employed without 
registering for social security and they are not included in the statis-
tics. The latter is also addressed by a Senior Academic in the field of 
Labour Migration and TARIM-IS Official that is interviewed;

“…90% of seasonal workers working particularly in the ag-
riculture sector are informal and there is no policy that regu-
lates these workers…” (Interviewed in 2015 cited in Sonmez 
Efe: 2017). 

According to an Official interviewed from Multeci-Der (Inter-
viewed in 2015) the seasonal migrant workers employed in the agri-
culture sector are now usually of Syrian origin who replaced internal 
seasonal migrant workers from the Kurdish population from Turkey’s 
rural areas (Sonmez Efe, 2017, footnote 33). The status of Syrian mi-
grant workers in Turkey is defined by the LFIP (2013) as ‘Condi-
tional Refugees’ which further gives them a ‘Temporary Protection’ 
under Turkish state jurisdiction. The temporary membership status 
is important and useful for Syrian migrant workers who work as sea-
sonal workers as when/if they are registered in the cities, districts and 
villages is determined by the MLSS (the Regulation No.6883, 2014, 
Article 29/2). 

According to a Senior Academic in migration studies (2015), 
DGMM has been successful in processing the legal registration of Syr-
ian migrants which illustrates an increase of formal registries within 
national statistics from 57 per cent in 2014 to 93 per cent in 2015. 
The ILFL bestows these migrants the right to work after six months 
of residence in satellite cities (ILFL, 2016, Article 17/1). Such legal 
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registration in satellite cities also bestows Syrian migrants the afore-
mentioned temporary protection status, which allows them to benefit 
from various rights including health, education, social security and 
minimum wage. In this context, Turkish laws recognise the presence 
of Syrian migrants in seasonal sector on irregular status; and give these 
migrants right to work after six months residence under the status of 
Temporary Protection (ILFL, 2016); which is a ‘heroic policy move’ 
considering the fact that there is a high number of Syrian migrants 
currently living in Turkey. Thus, this policy and Turkey’s flexible visa 
regime policy with non-EU countries suggests that despite the un-
deniable influence of the EU acquis on Turkish policies concerning 
migrant workers, it cannot be a sole impact on Turkish policies.

On the one hand, with such a policy, Turkey adopts a humane 
approach to (temporary) legal and economic membership of Syrian 
migrants; and this kind of temporary status according to an Official 
from the MoI is ‘unique’ as it has not been practiced in any other 
country (Sonmez Efe, 2017). On the other hand, the fieldwork data 
suggests a high number of Syrian migrants employed on an irregular 
status still exist in Turkish labour market, including the category of 
seasonal worker. As the only way of collecting statistical evidence of 
undocumented migrants is through the police statistics (Observation-
al data, 2014), it becomes difficult to have exact numbers of undocu-
mented seasonal migrants in Turkey as mentioned above. Moreover, 
despite them joining the labour market as seasonal workers de facto, 
Syrian migrants cannot be considered within the scope of the status of 
seasonal migrant workers de jure as a result of their temporary status 
aforementioned and the length of their residence in the host country 
which has been longer than 5 years.  

In light of this, the analysis of the fieldwork data and Turkish Laws 
also reveals that seasonal workers are a special case and their legal and 
economic membership status needs to be covered as an entire separate 
group or a separate group under temporary work permit. As indicated 
in the European Convention (ECLSMW, 1977) and the UN Conven-
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tion (ICRMW, 1990) seasonal migrant workers ought to be treated as 
a separate group to temporary migrant workers within state policies as 
a result of their unique working conditions such as length of time of 
employment. For example, the case of contributory and non-contrib-
utory benefits for seasonal migrant workers would be different as the 
entitlements of non-contributory benefits such as health care ought 
to apply as soon as a migrant worker is employed whereas contribu-
tory benefits such as pensions depends on the number of years of the 
employment in the host country (an Official from UN Committee 
on Human Rights of Migrants, interviewed in 2015). Similarly, their 
right to annual holiday becomes problematic because of the nature of 
their work (Yucel-Bodur, 2014). Thus, this paper suggests an urgent 
need for a policy in Turkey, which clearly defines the status and rights 
of seasonal migrant workers either under the category of temporary 
work permit or as a separate group. 

This paper has argued in the previous section that the legal mem-
bership status of migrant workers is prerequisite to their economic and 
political memberships; and the degree of the membership status de-
termines the scope of ESRs and CPRs that migrant workers receive 
from the host country (Sonmez Efe, 2017). In the context of seasonal 
migrant workers, considering the fact that there are legal loopholes in 
state policies resulting in their legal status remaining undefined, it be-
comes more difficult to discuss their ESRs and CPRs. This paper argues 
that with the ESRs of migrant workers we talk about the degree of their 
legal and economic membership in the host country; and with their 
CPRs we refer to the scope of their political membership (Sonmez Efe, 
2017). The analysis of the fieldwork data from the interviews reveals 
that the length of time and legality are two key determinants (ibid) for 
seasonal migrant workers’ membership status. The interviewees from 
governmental and non-governmental officials have a common view 
on the type of rights temporary and seasonal migrant workers should 
have, which advocates the ESRs of migrant workers regardless of the 
length of their residence or employment in the country. 
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The paper further argues that a cosmopolitan moral approach gives 
states the duty for recognising persons’ rights to hospitality and free-
dom of movement; thus, state laws ought to recognise the presence of 
seasonal migrant workers in some sectors in Turkey as an important 
part of the labour force, who contribute to the growth of the econo-
my massively. With such recognition, according to the cosmopolitan 
approach states treat these migrant workers morally, and not as mere 
economic components of the labour market, but as social beings pos-
sessing economic and social needs. Through legal membership, states 
accomplish their moral duty of creating legal conditions for freedom 
of movement and the universal right to hospitality; furthermore, this 
in turn is the recognition of the act of migration as a peaceful process 
and fundamental right. 

The analysis of the field work data shows that there is a de facto 
status of seasonal migrant worker in Turkey in particularly within the 
agriculture and tourism sectors; however, this status is not clearly laid 
down in the state laws de jure, which creates a legal loophole for the rec-
ognition of their rights at state level. A temporary work permit arguably 
can encompass these workers; however, the length of this status starts 
from 1 year which does not correspond the duration of employment of 
these seasonal migrant workers. Thus, this group of workers can have 
a separate status. On the other hand, as discussed previously in this 
section, many seasonal migrant workers benefit from the flexible visa 
policy which enables them to stay in Turkey for 90 days and these mi-
grants join the labour market with an irregular status; which becomes 
problematic within the context of their membership status and rights. 

Thus, the discussions in this section once again prove the complex-
ity of the membership status of migrant workers within state policies. 
It further suggests that the state and regional policies ought to be clear 
about the membership status and rights of seasonal migrant workers 
in order to prevent legal loopholes that pushes these workers into a 
vulnerable position within the informal labour market.  
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CONCLUSION

This paper discussed the concept of the membership status of migrant 
workers within state legislation and focused on the case of seasonal 
migrant workers employed in the Turkish labour market. The paper 
also discussed the EU approach to the same issue as it argued that the 
EU is an important factor for Turkey having a massive influence on 
Turkish policies; however, it also argued that the EU has not been the 
sole factor as other political and economic conditions contribute in 
shaping Turkish policies. The paper suggests that the EU has influ-
enced Turkish approach legal labour migration which is selective to 
legal migrant workers with a temporary or permanent status.  The cat-
egory of seasonal labour migration has been left to the nation-states’ 
jurisdiction; and the analysis in this paper suggests that this category 
has not been clearly defined by Turkish legislation. 

On the other hand, the analysis of the primary data from the inter-
views, observations and official legal documents in this paper suggests 
that Turkish policies have a humane approach to migrants who have 
joined the labour market under temporary or international protec-
tion. The formalisation process of the status of Syrian migrant work-
ers employed in seasonal jobs informally in Turkish labour market is 
considered as a ‘heroic policy move’ as opposed to the EU policies 
that prevent these migrants from entering the region. However, this 
policy is limited to migrants on the status of temporary protection 
that leaves other seasonal migrant workers outside of the scope of legal 
domain, which is also a widespread global practice.  

Thus, the paper suggests that there is a lack of clarity in the le-
gal membership status of seasonal migrant workers in Turkey which 
impacts on their economic membership status. The fieldwork data 
reveals that there is a group of migrant workers employed within a de 
facto seasonal status which ought to be recognised as a clear de jure sta-
tus. This in turn will entail legal recognition of these workers’ contri-
bution to economic growth and their ESRs during their employment.  
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Öz

Göç olgusu bir realite olsa da her ülkenin ve her toplumun kendine özgü göç 
tecrübesi bulunmaktadır. Avrupa kıtasının göç ile tanışması yeni olmamakla 
birlikte Avrupa, nitelikli göç ve entegrasyon politikaları ortaya koymak ve uy-
gulamakta başarısız kalmıştır. Bu durum mülteciler sorununu da yakından 
ilgilendirmektedir: Avrupa mültecileri bir  “sorun” olarak görürken göçmen-
lere karşı sergilediği hoşgörüsüz ve dışlayıcı tutumları mültecilere karşı da ta-
kınmaktadır. Avrupa’da azınlıkta olan dini veya etnik gruplar ötekileştirilerek 
“yabancı” ve “göçmen” statüsünde ele alınmaktadır. Bu algının yoğun ve bariz 
yaşandığı ülkelerin başında Fransa gelmektedir. Fransa’nın göç tarihi çok eski-
lere dayanmaktadır. Başta sömürge altına aldığı ülkelerden yoğun göç almıştır. 
Ancak ne okul kitaplarında ne de popüler literatürde göç ve göçmenler hakkında 
yeterli ve doyurucu bilgi bulunmaktadır. Ancak göçmenler hakkında oluşan hem 
toplumsal algı hem de önyargılar Fransa’da yaşayan göçmenlere karşı toplumsal 
kabulü gündeme getirmiştir: Fransa’nın göçmen ve azınlıklarıyla bir toplumsal 
barış sağladığını iddia etmek mümkün görünmemektedir.
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Abstract
Although immigration is a reality, each country and every society have its own 
immigration experience. Immigration has not been introduced to the European 
continent recently, today Europa has failed to establish and implement well-qual-
ified immigration and integration policies. This is also closely related to the prob-
lem of refugees: Europe see refugees as a “problem”. In addition, it exhibits the 
intolerant and discriminatory attitudes towards refugees as well as immigrants. 
In Europe, minority religious or ethnic groups are alienated and treated as “for-
eign” and “immigrant”. France can be said as the leading country where this 
phenomenon is intense and obvious. The history of immigration to France dates 
back quite far. First of all, it has received immense immigration from its colonial 
countries. However, neither school books nor popular literature provides sufficient 
and satisfactory information about immigration and immigrants. However, both 
social perceptions and prejudices about immigrants have brought public accept-
ance of immigrants living in France: it can hardly be said that France provides 
social peace with immigrants and minorities.
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Giriş

Göçün tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Asırlardır toplumlararası 
bir hareketlilik yaşanmıştır. İnsanlar daha güvenli bir hayat için, hayat 
şartlarının daha elverişli olması veya insanlık onurlarının korunması 
için yabancı topraklara gitmek zorunda kalmışlardır. Ancak bu insanlar 
aynı zamanda horgörülmüşler, aşağılanmışlar, dışlanmışlar veya farklı 
ayrımcı uygulamalara maruz kalmışlardır. Farklı olandan korkma farklı 
şekillerde ortaya çıksa da dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. 

İnsanlık tarihi bir anlamda göç tarihidir. Ancak göç tarihi ilk milen-
yumun ikinci yarısından günümüze kadar etkileri devam eden önemli 
göç hareketlerine sahne olması bakımından özel önem taşımaktadır. Bu 
dönemde günümüz dünyasını özellikle Avrupa ve Amerika’yı şekillen-
diren önemli göç hareketlerinden birisi, batılı devletlerin 15. Yüzyıldan 
itibaren yaklaşık 300 yıl süren köle ticareti sonucunda dünyanın çeşitli 
bölgelerinden Avrupa ve Amerika’ya milyonlarca insanın getirilmesidir. 
Köle ticaretinin yasaklanmasından sonra bu sefer ücretli işgücü olarak 
Asya, Afrika ve Karayiplerden insanlar getirilmeye devam edilmiş ve 
bunların önemli bir kısmı yaşadıkları ülkelerde yerleşik duruma geç-
miştir. Bu dönemde Batılı güçler tarafından bir yandan çalıştırmak için 
Avrupa kıtasına zorunlu veya ücretli olarak insanlar getirilirken, diğer 
yandan başta İngiltere, Portekiz, Hollanda, İspanya’dan olmak üzere 
Amerika, Afrika, Avusturalya kıtalarında bulunan kolonilerine yerleştir-
mek üzere milyonlarca göçmen gönderilmiştir. 19. yüzyılın başlarından 
itibaren milenyumun son en büyük göçü başlamış ve Ruslar, İtalyanlar, 
İskandinav halkları ve İrlandalılar başta olmak üzere yaklaşık 55 milyon 
Avrupalı yerleşmek amacıyla Kuzey Amerika’ya ve Avusturalya’ya göç 
etmiş, Asya’da ise milyonlarca Çinli Asya Pasifik bölgesinde yer alan ül-
kelere yerleşmiştir. Aynı dönemde Avrupa kıtası içinde de sanayi devri-
mine bağlı olarak ortaya çıkan işgücü talebiyle milyonlarca insan ülkeler 
arasında yer değiştirmiştir. Bu yer değiştirme sürecinde 1881 yılında 
Fransa- da bir milyon Italyan varken, 50 yıl sonra bu rakam 2,7 milyona 
dayanmıştır (ORSAM, 2012: 8).
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Günümüzde küreselleşme, sanayileşme, seyahat imkanlarının ko-
laylaşması, öğrenci ve eğitimci değişim programlarının artması, tu-
rizm sektöründe yaşanan gelişmeler yanında dünyanın farklı bölge-
lerinde yaşanan ekonomik ve/veya sosyal krizler ve savaş gibi farklı 
nedenler göçmen, mülteci, yabancı işçi, öğrenci hareketlerinde artışa 
neden olmuştur (Ward & Bochner & Furnham, 2001: 8). 

Son zamanlarda göçmen ve mülteci konusu özellikle Ortadoğu’da 
meydana gelen savaş ortamı ile tekrar alevlenmiştir. Can güvenlikleri 
için ülkelerini terk eden insanlar Akdeniz yolu ile Avrupa’ya ulaşma-
ya çalışmışlar, ancak Avrupa yolculukları ya Akdeniz’i geçerken ölümle 
sonuçlanmış ya da Avrupa kapılarında insanlık dışı şartlarda tutulmuş-
lardır. Avrupa Birliği ülkelerine ayak basabilen mülteci ve göçmenler 
Avrupa’nın farklı şehirlerinde “yaşam mücadelesi” vermeye de devam 
etmektedirler. Avrupa Birliği ülkelerinin sınır güvenliği ve göçmen ka-
bulü politikaları temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı tartışılagelmiştir. 
Avrupa Birliği’nin sınırlarını korumak amaçlı 2005’de hayata geçirdiği 
FRONTEX ve aralık 2008’de uygulamaya koyduğu Geri Dönüş Yönet-
meliği (2008/115/EC) ülkesinde savaş veya çatışma ortamından kaçan-
ların insanlık onurunu hedef aldıklarını söylenebilir. Bu iki uygulamay-
la birlikte göçmenlerin ve mültecilerin Avrupa topraklarına ayak basma 
ve Avrupa’da geçici olarak ikamet etme şartları daha da zorlaştırılmıştır. 
Ayrıca göçmenlerle ilgili Avrupa Birliği politikalarına son yıllarda farklı 
eleştiriler getirilmiştir. Avrupa Birliği’nin göç politikaları entegrasyon 
politikalarını da yakından ilgilendirmektedir. Entegrasyon politikaları 
toplumsal uyumu hedeflemesi gerekirken göçmen ve mültecilere yöne-
lik eşitsizlik ve ayrımcılık kaynağı oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada öncelikle Fransa’nın göç tarihini kısaca ele aldıktan 
sonra Fransa’nın göç politikalarının tarihsel gelişimine değinilecektir. 
Daha sonra Fransa entegrasyon politikaları çerçevesinde hangi mo-
deli uyguladığı; entegrasyon ve asimilasyona hangi anlamlar yükle-
diği detaylı bir analizle ortaya konulacaktır. Fransa’da göç olgusunun 
toplumsal kabul boyutu çalışmanın ikinci bölümümü oluşturacaktır. 
“Fransa uyguladığı göç politikasıyla toplumsal kaynaşmayı hedefle-
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mekte midir ? Avrupa’da ve özellikle Fransa’da sıkça rastlanan dışlan-
ma, ayrımcılık ve ırkçılık toplumsal kaynaşma ve toplumsal kabulü 
nasıl etkilemektedir ?” sorularına cevap bulunmaya çalışılacaktır.

I. Fransa’nın Göç ve Entegrasyon Politikaları

1. Fransa’nın Göç Tarihi 

Roma İmparatorluğu altında yaşayanlar için dışarıdan gelen herkes 
“yabancı” ve “tuhaf” olarak adlandırılmaktadır. 10. yüzyıla kadar 
“yabancı” kelimesi fetihlerle birlikte mistik bir boyutta ele alınmış-
tır. 13. yüzyılda ise büyük şehirlerde iş gücüne ihtiyaç duyulmuştur. 
16-18. yüzyılları arasında Fransız toplumunun gelişmesinde yabancı-
lar marjinal rol oynamışlardır. Yerleşen yabancı sayısı sınırlı tutularak 
özellikle “kalifiye” göçmenlere öncelik verilmiştir. Fransız İhtilalinde 
de yabancılar yer almışlardır ve bunlara vatandaşlık verilmiştir. 19. 
yüzyılın başlarında ülkedeki yabancı sayısı artış göstermiştir. Özellik-
le siyasi iltica istediğinde bulunan Almanlar çoğunlukta olmuşlardır. 
Fransa 1848 krizinden sonra ilk aşamada 380 bin yabancı almıştır. 
1855-1880 yılları arasında “yabancı” figürünün yerini “göçmen işçi” 
almıştır. İkinci Dünya Savaşına kadar Fransa hem sanayileşme hem 
de ülkeyi yeniden inşa etmek için birçok göçmene kucak açmıştır. Bu 
dönemin göçmenleri İtalyan, Portekiz, Polonyalı ve İspanyollardan o-
luşmaktadır (Lequin, 2006:250-260). 

Fransa İkinci Dünya Savaşı’dan olumsuz etkilenmiştir: 320 bin 
asker ve 270 bin sivil olmak üzere yaklaşık 600 bin Fransız hayatını 
kaybetmiştir. Ayrıca Fransa yakılıp yıkılmıştır: 9 bin köprü, 115 istas-
yon, 91 bin fabrika ve 550 bin evin yeniden yapılması gerekmektedir. 
Bunun için de iş gücüne ihtiyaç vardır. Ancak yaşlanan bir nüfus ve 
erkek sayısının kadın sayısına nazaran az olması Fransa’nın kapılarını 
göçmenlere açmasına sebep olmuştur. Bir başka ifadeyle diğer Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi Fransa’yı da yeniden inşa etmek için yabancı iş 
gücüne başvurulmuştur. Bunun için o dönemde istenilen göçmen sa-
yısı 1,5 milyondur. İkinci Dünya Savaşından sonra göçün rengi de de-
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ğişmektedir. Polonyalı göçmenler kabul edilmezken, İspanyol ve İtal-
yan göçmenler gelmeye devam etmektedir. Bunun yanında Mağripli 
göçmen sayısı hızlıca artmaktadır. 1955 yılında Fransa’da yeni dalga 
göç başlamıştır: ONİ (Ulusal Göç Ofisi) İspanya ile 1961 yılında, Fas 
ve diğer Afrika ülkeriyle 1963 yılında, Yugoslavya ve Türkiye ile ise de 
1965 yılında antlaşma imzalamıştır. Böylelikle 1956-1965 yılları arası 
Fransa’ya giren göçmen sayısı 112 bin iken 1966-1972 yılları arası 
129 bin olmuştur (Collectif des Luttins, 2004: 9).

Fransa başta Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 
dünyadan her yerinden göç almaktadır. Fransa her sene Avrupa Birliği-
ne göre üçüncü taraf ülkelerden çıkış yapan, dünyanın her köşesinden 
gelen ve niyetleri ulusal yurt topraklarında kalıcı olarak yerleşmek olan 
100.000’in üzerinde yabancıyı ağırlıyor (Fransa İçişleri Bakanı Yaban-
cılar Genel Müdürlüğü, 2016:2). 2012 yılı itibariyle Fransa’ya göçte 
ciddi bir artış olduğu ifade edilmiştir. Büyükelçilikler ve konsolosluklar 
tarafından verilen vizelerde %32 artış gözlemlenmiştir: 2011 yılında 
verilen vize sayısı 2.132.968 iken bu sayı 2014 yılında 2.817.670’e 
ulaşmıştır; Fransa’da uzun zaman ikamet sağlayan vizelerde de %6,1 ar-
tış; belediyeler tarafından verilen ikamet kartlarında %8 artış; aile bir-
leşiminde de %13,3 artış görülmektedir (Les Républicains, 2015: 3).

2. Fransa Göç Politikalarının Tarihsel Gelişimi

Fransa’ın uzun yıllar göç ve entegrasyon politikalarını İçişleri Bakan-
lığına bağlı 4 kuruluş şekillendirmiştir. 1945’de De Gaulle tarafından 
kurulan ONI (Ulusal Göç Ofisi); OMI (Uluslararası Göç Ofisi); A-
NAEM (Yabancıları ve Göçmenleri Ağırlama Dairesi) ve OFII (Fran-
sa Göç ve Uyum Ofisi). 1945-1975 yılları arası 5,7 milyon yabancının 
Ofise kayıtlı olduğu açıklanmıştır (Office Français de l’Immigration et 
de l’Integration).

Avrupa’nın “Trente Glorieuses (1945-1975)” (Muzaffer Otuzlar) 
yıllarında ekonomist ve demografların teklifi üzerine İçişleri ve Çalış-
ma Bakanları bugün hala Fransa’nın göç politikalarının omurgasını 
oluşturan iki yönetmelik imzalamışlardır: 1. Ülkeye gelme ve yerleş-
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me şartları; 2. Vatandaşlık alma şartları. Bu iki yönetmelik de Fran-
sa’nın resmi politika haline getirdiği asimilasyonist gelenek içerisinde 
yer almaktadır. Göçmenlerin geçici ikamet sorunlarıyla ONI ilgilen-
mektedir. Ancak bu ofisin sadece Avrupa’da temsilcilikleri bulunması 
Avrupa dışından göç alımını zorlaştırmıştır. Fakat Kuzey Afrika’dan 
göç alabilmek için bu sınırlama biraz yumuşatılmıştır (Safi, 2014: 27). 

70’li yılların başından itibaren göçe sınırlandırma getirilmiştir ve 
göçmenlerin de kendi ülkelerine dönmeleri teşvik edilmiştir. Erkek 
işçi göçmenler için inşa edilen “foyer (yuvalarda)” kötü şartlardan do-
layı başlatılan grevlerin ardından göçmenlerin aile birleşimi 1974’de 
kabul edilmiştir. 1977’de göç politikası yeni bir dönemece girmiştir. Iş 
için bulunsalar dahi göçmenlerin varlıkları tartışılmaya başlanmıştır. 
Devlet bakanı Lionel Stoléru geri dönüş planı üzerinda çalışmıştır: 
ülkelerine dönenlere 10 bin Frank vaad edilmiştir. Ilk hedefte Cezayir-
liler bulunmaktadır (Weil, 1993). 1981’den itibaren sosyalist dalgayla 
birlikte göç politikalarında yeni bir dönem başlamıştır. Göçmenlerin 
Fransa topraklarında geçici değil kalıcı oldukları görüşü dile getiril-
mektedir. 2006 yılında göç ve entegrasyon politikaları özellikle yeni 
göçmenleri hedef almaktadır: ülkeye gelen göçmenler devletle Ağırla-
ma ve Entegrasyon Kontratı (Contrat d’Accueil et d’Intégration-CAİ) 
imzalamak zorunda bırakılmışlardır. 2007 yılında Göç, Entegrasyon ve 
Ulusal Kimlik Bakanlığının oluşturulmasıyla birlikte göç ve entegras-
yon politikaları merkeziyetçi bir boyut kazanmıştır. Bu bakanlığın her 
ne kadar ömrü kısa da olsa ürettiği politikalar kalıcı olmuştur. Kısaca 
Göç, Entegrasyon ve Ulusal Kimlik Bakanlığı entegrasyon politikaları 
ile göç kontrol politikalarının birleştirilmesini benimseyen bir görüş 
ortaya koymuştur (Safi, 2014:3). Bu politikalar doğrultusunda ülkeye 
yasal veya yasadışı yollarla giriş yapan göçmenlerin sayısını azaltmak 
için “Göçün Kontrolü, Uyum ve İlticaya İlişkin Yasa” adı altında gerekli 
düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Fransa’ya göç genellikle aile birleşi-
mi çerçevesinde gerçekleştiği düşünülecek olunursa bu yasanın göç ve 
entegrasyon politikalarını derinden etkilediği söylenebilir. Bu düzen-
lemeleri kısaca özetlemek gerekirse:    
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- 15-65 yaş arasında olup, aile birleşmesi çerçevesinde ülkeye 
gelmek için vize başvurusunda bulunacak göçmenlerin, yaşa-
dıkları ülkelerdeki Fransız temsilciliklerinde Fransızca dil ve 
Cumhuriyetin değerlerine ilişkin bilgileri sınanacak, sonucu-
nun yetersiz olması halinde iki ay dil ve uyum eğitiminden 
geçecekler, bu eğitim sonunda yeniden sınava alınacak ve başa-
rılı olmaları halinde aile birleşimi talebine buna ilişkin başarı 
belgesi de eklenecektir. 

- Aile birleşimi kapsamında Fransa’ya gelecek yabancılara, ırk-
sal-etnik bilgilerinin derlenmesi ve akrabalık bağlarının teyidi 
amacıyla DNA testi yapılacaktır. Kamuoyunda büyük tepki 
çeken hüküm Anayasa Konseyince “belirli koşullar” altında 
Anayasaya uygun bulunmuş, bu bağlamda, anılan uygula-
manın başvuranla annesi arasında yapılması; başvuranın açık 
onayının alınması ve tahlilin nüfus kayıtlarının tutulmadığı 
ya da eksik tutulduğu ülkelerden başvuranlar için uygulan-
ması kabul edilmiştir. DNA testinin gerekli olup olmadığı-
na mahkeme karar verecek, testin masrafları Fransız devleti 
tarafından karşılanacaktır. DNA testi uygulanacak ülkelerin 
listesinin Danıştay tarafından açıklanması ve yetkili kişilerin 
hangi koşullarda genetik tahlili uygulayacaklarının Danıştay 
kararıyla belirlenmesi gerekmektedir. Anayasa Konseyi ayrıca, 
DNA tahlilinin uygulanacağı ülkelerde bunun “sistematik bir 
uygulamaya dönüştürülmemesi” gerektiği hususunu dile getir-
miştir.  

- Aile birleşmesinden yararlananlar hakları ve ödevleri konusun-
da bir Kabul ve Uyum Sözleşmesi imzalayacaktır. Sözleşmeye 
göre, uyum sağlayamayan yabancılar için aile yardımı ödeme-
leri kesilecektir. Aile, Fransa’da velilerin hak ve yükümlülükle-
rine ilişkin bir eğitime tabi tutulacak, yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen velilerin oturma izinleri yenilenmeyecektir. 

- Aile birleşimini talep edenler, aile fertlerinin kalabileceği bü-
yüklükte bir evde oturduğunu kanıtlayacaktır.
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- Aile birleşimini talep edenlerin gerekli mali kaynağının (asgari 
ücretin üstünde) bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.

- Aile birleşmesi için 12 ay olan bekleme süresi 18 aya çıkartıl-
mıştır. 

- Aile birleşimi çerçevesinde Fransa’ya gitmek isteyenlere vize 
alabilmeleri için bulundukları ülkelerde uygulanacak dil ve 
kültür sınavı uygulaması 1 Aralık 2008’de başlamıştır. Teste 
girecek olanlardan, önce 60 günlük dil ve uyum kursuna ka-
tılmaları istenmektir. Yeni uygulamada, kursta başarılı olama-
yanların ikinci bir teste tabi tutulacağı, eğer onda da başarılı 
olunmazsa geçici vize verileceği belirtilmektedir. 

- Bu yasa ile, kişilerin hangi ülke vatandaşı olduklarının ve kişisel 
becerilerinin dikkate alınmadığı kitlesel entegrasyon politikası 
bir kenara bırakılarak, Fransa’da uzun süreli ikamet edecek kişi 
ile devlet arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlen-
diği bir sözleşmenin imzalandığı, devletin ücretsiz Fransızca ve 
vatandaşlık dersleri verdiği, şahsın becerilerinin belirlenerek iş 
bulmasına yardımcı olunduğu bir entegrasyon programı uygu-
lamaya konulmuştur. Yılda yaklaşık 100 bin yabancı uyruklu 
bu programa dâhil edilmektedir. Bu programa Türk toplumu 
da katılmaktadır (TBMM Fransa Raporu, 8). 

Fransa’nın entegrasyon politikaları Fransa’ya yerleşmek isteyen 
göçmen sayısını azaltmak için sınırları kontrol ile yakından ilgilidir. 
1970 yıldan bu yana Fransa’nın göç dalgasını sınırlandırmak için bir 
program geliştirdiği görülmektedir. Böylelikle 2000 yılların başına ka-
dar Fransa’da yaşayan göçmen sayısında fazla oynama olmamıştır. Di-
ğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında yaşlı bir göçmen nüfusuna 
sahip Fransa farklı bir yerde durmaktadır (İNSEE, 2012). Göçü sınır-
landırma kabul şartlarının ve ikamet şartlarının katılaşmasını, karma 
evliliklere şüpheyle yaklaşılmasını, vatandaşlık alma ve aile birleşimin-
de şartların zorlaştırılmasını öngörmektedir. Fransa’nın göç ve enteg-
rasyon politikaları göçün sosyokültürel boyutundan ziyade güvenlik 
boyutunu kapsamaktadır (Burban, 2009). 
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2009’da kurulan Göç, Entegrasyon, Ulusal Kimlik ve Dayanışmaya 
Dayalı Kalkınma Bakanlığına bağlı olan Fransa Göç ve Uyum Ofisi 
(OFII) dört ana misyonu bulunmaktadır:

- Valilik ve büyükelçilik adına resmi sürecin yönetimi 

- Fransa’da sürekli olarak oturma izni bulunanların ve bu doğ-
rultuda devletle kontrat imzalamış kişilerin karşılanması ve 
uyumlarıyla ilgilenmek

- Sığınma talebinde bulunanları karşılama

- Yabancıların kendi ülkelerine dönmelerine ve yerleşmelerine 
yardımcı olma. 2009 yılından bu yana OFII göçten sorumlu 
tek ofistir ve Fas, Tunus, Türkiye, Romanya, Mali, Senegal ve 
Kamerun’da temsilcilikleri bulunmaktadır (Office Français de 
l’Immigration et de l’Integration).

Fransa’nın göç politikalarını en iyi özetleyen Manuel Valls olmuş-
tur. İçişleri bakanı Valls’a göre Fransa’nın her gelmek isteyeni buyur 
etmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda Fransa’nın göç politikaları 3 
amacı hedeflemektedir:

1. İkamet hakkını gözeterek dolandırıcılıkla, yasadışı kanallarla 
Fransa’ya girmeye ve yerleşmeye çalışanlarla mücadele etme ve 
Fransa’da ikamet iznine sahip olmayan kişileri sınır dışı etmek,

2. Fransa’yı ülkenin gelişimine katkı sağlayan kalifiye göçmenler 
için cazibe haline getirmek

3. Her sene ülkeye yasal yollardan gelenleri ve yerleşenleri Cum-
huriyet değerlerine uyumlu haline getirmek (Valls, 2014:1). 
Fransa’nın entegrasyon politikaları adı altında uygulamaya 
koyduğu asimilasyondan başka bir şey değildir. Noiriel (1998) 
bu noktada Fransa’nın uzun yıllar asimilasyon modeli olarak 
tanıtıldığını ifade eder.

Fransızlar Fransa’nın göç politikasının ülke çıkarlarını gözetmek-
ten uzak olduğunu düşünmektedirler. Ancak Fransa devletinin göç 
politikaları tartışmaya açılmamıştır. Bunun nedenleri arasında tekrar-
lanmış sloganlara sıkıştırılan konformizm, ideolojiden dolayı ortaya 
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çıkan değişime direnç gösterme, siyasi iradenin çoğulcu bakışa açık 
olmaması gösterilmektedir (Les Républicains, 2015: 2). 

3. Entegrasyondan Asimilasyona

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından hazırlanan Göç Terimleri 
Sözlüğü’nde “entegrasyon” kelimesi, göçmenleri hem birey hem de 
grup olarak toplumun bir parçası kabul eden süreç olarak ifade eder. 
Kabul eden toplumların göçmenleri kabul etmeleri için gerekenler ül-
kelere göre farklılık göstermektedir. Entegrasyon, sadece tek bir grubun 
sorumluluğunda değildir. Hem göçmenlerin kendisi, hem de ev sahibi 
devlet, kurumlar ve toplumlar entegrasyondan sorumludur denilmek-
tedir (Göç Terimleri Sözlüğü, 2009:17). Aynı sözlükte “asimilasyon” 
kelimesi bir etnik ya da sosyal grubun - genellikle azınlığın – diğer 
bir grupla uyumlu hale gelmesi olarak açıklanmaktadır. Tanımlamada 
asimilasyonun, dil, gelenek, değer ve davranışlarda ya da hatta temel 
hayati çıkarlarda ve aidiyet duygusunda değişiklik meydana getirdiği 
ifade edilmektedir (Göç Terimleri Sözlüğü, 2009:3). Entegrasyon ve 
asimilasyon kelime anlamları çoğu zaman birbirine benzetilse de, gö-
rüldüğü gibi, farklı anlamlar taşımaktadırlar. Asimilasyon çoğunluğun 
kültürünün ve değerlerinin egemen olması ve azınlığın sosyal kimliği-
nin değişikliğe uğramasını amaçlamaktadır (Rowert, 2010:5). 

İkinci Dünya Savaş’ından sonra Fransa’nın yeniden inşası için ge-
rekli iş gücü 5 yıl için 1,5 milyon olarak belirlenmiştir. Ancak sayıdan 
çok hangi ülkeden göçmen alınacağı tartışma konusu olmuştur. Etnik 
kökenlerine göre göçmen seçme fikri ağırlık kazanmıştır. Bu görüşü 
en güzel General De Gaule 3 Mart 1945’de yaptığı konuşmada di-
le getirmiştir: “Önümüzdeki yıllarda Fransa toplumuna göçün hangi 
fertlerini dahil etmek gerektiğini akıl süzgecinden geçirerek belirlemek 
gerekir”. Georges Mauco gibi önden gelen demograflar da etnik kö-
kene göre seçim yapılması gerektiğini şiddetle savunmuşlardır. Amaç 
sömürge altına aldıkları ülkelerden gelenleri reddedip Avrupa ülkeler-
den gelenleri kabul etmek. Mauco bu doğrultuda kota sistemi hazır-
lamıştır. Buna göre Belçika, Danimarka, Anglo-Sakson ve İskandinav 
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ülkeleri, ve Almanyadan gelen göçmenlerin toplamı %50’yi; İspanya, 
İtalya, Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinden gelenler %30’u; Polonya, 
Çekoslovakya ve Yugoslavya’dan gelenler de %20’yi oluşturmalıdır. 
Liberal görüşü savunanlara göre verimliliği artırmak için sadece bekar 
erkek göçmenleri seçmek gerekmektedir. Ancak, göçmenler arasında 
ayrım yaparak seçim yapmaya karşı çıkan bir grup da bulunmaktadır. 
Onlar iltica hakkının uygulamaya konulmasından yana olduklarını 
ifade etmişlerdir: Kısaca özetlemek gerekirse Mauco gibiler kültüralist 
yaklaşımı savunurken göçmen sınıflandırmasına karşı çıkanlar daha 
çok hümanist yaklaşım sergilemektedirler (Lacroix, 2012:23).

Göçmenlerin Fransa’dan gidici değil de kalıcı olacakları düşüncesi 
doğrultusunda kalıcı olan göçmenlerin Fransa toplumuna entegrasyo-
nu söz konusu olmaya başlamıştır. Mitterand hükümeti kültürel özel-
likleri dışlama yerine daha ılımlı bir politika izlemeyi tercih etmiştir. 
Asimilasyon yerine insertion’u (dahil etme) tercih edilmiştir. Asimilas-
yon ve entegrasyon arasında bulunan insertion “özelliklerini kaybetme-
den bir unsuru bir bütünün için dahil etme” anlamını taşımaktadır. 
Fakat 1980’li yılların ortasından itibaren önce insertion daha sonra 
entegrasyon kavramları kullanılmıştır. Örneğin 1989 başörtüsü yasağı 
tartışmalarıyla birlikte entegrasyon kavramına sıkça vurgu yapılmakta-
dır. Ancak Fransa’nın entegrasyon anlayışının asimilasyona doğru kay-
dığını iddia edenler de bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren göç poli-
tikaları daha güvenlikçi boyuttan ele alınırken entegrasyon politikaları 
da asimilasyon yolunda ilerlemektedir (Safi, 2014: 37-43).

Fransa’nın eski göç alan bir ülke olmasına rağmen entegrasyon po-
litikalarının ortaya çıktığı ve şekillendiği tarih 1990’dır. Göç Yüksek 
Konseyi “Fransız usulü bir entegrasyon” un öncülüğünü yapmıştır. 
2000’li yıllarda göçmenlerin entegrasyonu çerçevesinde politika üreti-
mi (policy-making) de bir hızlanma gözlemlenmiştir: 5 kanun, onlar-
ca genelge, sayısız meclis ve komisyon raporları… Göç ve entegrasyon 
politikaları için “yoğun” bir dönem olduğundan bahsedilmektedir 
(Winthol De Wenden, 2010).
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Fransa entegrasyonu yeni dönemde de asimilasyonist özelliği ile dik-
kat çektiği ifade edilmektedir. Fransa’nın entegrasyon politikaları “kültü-
ralist” bir yaklaşımla Fransa Cumhuriyeti değerleri ve normlarına tabi 
olmayı açık bir şekilde zorunlu haline getirmektedir. Bir başka ifadeyle 
entegrasyon politikaları “dikte edilen değerler” etrafında şekillenmiştir. 
Kültürel tektipliliği ön plana çıkartan entegrasyon politikaları göçmenle-
rin kültürel özelliklerini entegrasyon önünde engel ve Fransa kimliği için 
bir tehdit yapan siyasi baskının bir unsuru haline gelmiştir (Lochak, 
2006). Sunulan kültürü benimsemeleri şartına bağlanan entegrasyonun 
başarılı olabilmesi için siyasi irade kültürel bir referans oluşturma olarak 
adlandırılabilecek benchmark çabası içine girmiştir. Bu çerçevede Ağırla-
ma ve Entegrasyon Kontratını (Contrat d’Accueil et d’Intégration-CAİ) 
zorunlu kılan 2006 yılı yasası laiklik ilkesi ve kadın-erkek eşitliğine vur-
gu yapmaktadır. Bu kanun siyasilerin de sıkça vurgu yaptığı “Cumhuri-
yet usulü bir entegrasyon” şeklini ifade ettiği görülmektedir. 

2006 yılı göç ve entegrasyon politikalarının mimari Nicolas Sar-
kozy’dir. Sarkozy’nin 2002 yılında İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte 
göç ve entegrasyon politikaları tartışmaları hız kazanmıştır. Sarkozy 
göç ve entegrasyon politikalarını şekillendirecek iki kanun teklifi 
yapmıştır. İlki 2003 yılında diğeri 2006 yılında. 24 Temmuz 2006 
tarihli yasayla birlikte “katlanmak zorunda kalınan göç yerine seçici 
göç” dönemi başlamıştır. Sarkozy 11 Mart 20018 yılında Toulouse’da 
Fransız vatandaşlığına kabul seremonisinde yaptığı konuşmada “Fran-
sız toplumunun ihtiyaç duyduğu kişileri seçerek getirtmesi anormal 
bir durum değil” (20Minutes, 11 Mart 2008). Aile birleşimine ko-
ta getirme ve göçmenleri coğrafi ve etnik kökenlerine göre seçmeyi 
hedefleyen Sarkozy’nin yönlendirdiği göç ve entegrasyon politikaları 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olmasına rağmen Sarkozy 
tutumunda ısrar ettiği görülmektedir.

Sol partiler tarafından 1984 yılında uygulamaya konulan entegras-
yonu kolaylaştırmayı amaçlayan ikamet izni sistemi Sarkozy ile bir-
likte tamamen değişmiştir: ikamet izni alabilmek için artık entegre 
olmak gerekmektedir. Sarkozy sonrası dönemde devletin entegrasyon 
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anlayışında büyük değişiklik olmuştur. Buna göre göçmenler geçici iş 
gücü olarak değil Fransız toplumunun bir bileşeni olarak görülmekte-
dirler. Göçmenlere Fransa’da kalabilme hakkı tanınmıştır. Sarkozy’nin 
girişimleriyle ikamet izni alabilmek için Fransız değerlerine entegras-
yon şartı getirilmiştir. Bu doğrultuda göçmenin Fransız toplumuna 
entegrasyonu Fransız Cumhuriyeti değerlerine saygı duyma ve yete-
rince Fransızca konuşabilme yönünde gelişmektedir” (Lochak, 2007).

Gerek devrim tarihi, sembolize ettiği eşitlik, özgürlük, demokra-
si gibi değerler, gerekse refah ülkesi olmasıyla göçmen çekim noktası 
olan Fransa, Avrupa dışı topluluklara yönelik sömürge ve şiddet ey-
lemleri tarihiyle ve ülke içinde göçmen ve göçmen kökenli vatandaşla-
ra yönelik hakları kısıtlayıcı ayrımcı uygulamalarıyla çelişkili bir tablo 
ortaya sermektedir. Son dönemlerde gelişen terör vakalarında Fran-
sız vatandaşı Müslümanların yer alması, ülke içinde Müslümanların 
kültürel farklılıklarından ötürü maruz kaldığı 11 Eylül akabinde ar-
tan İslamofobik yaklaşımları besler nitelikte olmuştur. Ancak Fransa, 
ayrımcılıklarla mücadele etme ve farklı kültürleri asimile etme poli-
tikasına sahip bir ülkedir. Fransız entegrasyon politikaları, laiklik ve 
eşitlik prensiplerini dayanak gösteren çeşitli yasaklamalar, özellikle 11 
Eylül sonrası kamuoyunda vurgulanır hale gelmekte, tek tipleştirme 
ve asimilasyonun sağlanması hedefinden ötürü de hak ve özgürlük-
lerin ihlaline neden olmaktadır (Tınaz & Çelik Dirsehan, 2016:18). 
Fransa’nın laiklik ve kadın-erkek eşitliği vurgusu yapan entegrasyon 
politikaları bir çok bilimsel çalışmanın da konusu olmuştur. Bütün ça-
lışmalar bu iki prensibin etnik ve/ya ırksal boyutta ele alındığını gös-
termektedir. Roediger’e (1991) göre bugün laikliğe referansın amacı 
kültürel üstünlüğün altını çizmektir. Fergsuson (2004) laikliğin ege-
men grubun normativitenin ampirik illustrasyonu temsil etmektedir. 
Göç ve entegrasyon tartışmalarında siyasilerin laikliği araçsallaştırma-
ları ırk ve etnik sınırların sosyal inşası sürecine gönderme yapmakla 
birlikte egemen anlayışın yapısını da ortaya koymaktadır. Kısacası göç 
ve entegrasyon politikaları ırk ayrımı yaparak sınıflandırmayı güçlen-
dirmektedir (Omi & Winant, 1986). 
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Ayrault hükümeti 2013 yılında entegrasyon politikalarını sil baş-
tan yapmak için bir komisyon kurmuştur. Sosyal bilimciler, aydınlar, 
üst düzey yetkililer, milletvekilleri ve TSK temsilcilerinden oluşan ko-
misyon belli aralıklarla Entegrasyon Yüksek Konseyi’nin (Haut Conseil 
a l’Integration) muhafazakar retoriğine ters düşen raporlar yayımla-
mıştır (Safi, 2014:1).

II.  “Sorunlaştırılan” Göç ve Toplumsal Kabul 

1. İstenmeyen ve Sorun Olarak Görülen Göçmenler

Avrupa ülkelerinde göç olgusu, Ikinci Dünya Savaşı’nın çöküntüsü-
nü takip eden yıllarda Avrupa ekonomisinin kalkınmasını destekle-
mek için çağrılan “konuk işçiler”le başlamıştır. Gerçekten de bu ça-
lışkan, sendikalaşmamış ve ucuz işgücü, Avrupa ekonomisini ayağa 
kaldırmıştır (Kağıtçıbaşı, 1987). Ancak Avrupa ülkeleri bu göçmen-
leri sadece işgücü ve ekonomik değer olarak görürken, işçi gönderen, 
örneğin Türkiye de, sadece onların memlekete yollayacakları dövizle 
ilgilenmiş, kimse bunun büyük bir “insan olgusu” olduğunu dikkate 
almamıştır. Son 50 yılda birçok Avrupa ülkesine göçün önemli bir 
kısmını 1960’dan itibaren Türkiye’den giden göçmenler oluşturuyor. 
Önceleri pek de farkında olunmayan göç olgusu, giderek Avrupa’nın 
en önemli “sosyal problemi” halini almıştır (Kağıtçıbaşı, 2015). Bir 
yüzyıl içerisinde göçün bir toplumsal sorun haline dönüşmüş olduğu 
görülmektedir (Neveu, 1999).

Fransa’da dekolonyal dönem ve özellikle Cezayir Savaşıyla birlikte 
“göçmen çocuğu (issu de l’immigration)” kavramı kullanılmaya baş-
lanmıştır. Bu tanım Fransız hayal dünyasına damgasını vuran sömür-
ge tarihine işaret etmektedir. Göçmenlere yönelik göç ve entegrasyon 
politikalarının sonucu olarak ortaya çıkan tutumlar da sömürge döne-
minde yerlilere takınılan tutumlar arasında bir benzerlik bulunmakta-
dır (Dhume & Hamdani, 2013 : 11-12). 19.yüzyıldan itibaren Fransa 
askeri, ekonomik veya  demografik sebeplerden isteyerek göç almaya 
başlamıştır. Ancak homojen toplum yaratma çabasında olan Fransa 
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entegrasyon politikası Fransa’nın kültürel normlarına uymak şartıyla 
Fransa’ya kabulü onaylamaktadır (Lacroix, 2012:23).

70’li yıllardan itibaren göçün siyasi statü değiştirdiği görülmekte-
dir. “Göç/göçmen = sorun” söylemi 1960’lı yıllarda sadece aşırı sağ 
partilere aitken 20 yıl sonra hem siyaset hem medya bu söylemi sahip-
lenmiştir. Göçmenlerin sorun olarak görülmesinde en önemli etken 
göçmen çocukların eğitimi olmuştur. Iş gücü için davet edilen göç-
menlerin resmi olarak tanınması, eğitimleri, barınma yerleri gibi ko-
nular hakkında hiçbir politika geliştirilmemiştir. Daha doğrusu gör-
mezlikten gelinmiştir. Her ne kadar göçün bir sorun olarak görülmesi 
o yıllarda başlamışsa da göçmenlerin sadece iş için Fransa’ya geldikleri 
ve  dönecekleri görüşü ağır basmaktadır. 1970’li yıllar yabancı düş-
manlığı (xenophobia) ve ırkçı saldırılara sahne olmuştur. Irka dayalı 
ayrımcılığı cezalandırmayı öngören ilk kanun, Pleven Yasası, 1 Tem-
muz 1972’de hayata geçirilmiştir. Ancak uygulamaya koyulması pek 
mümkün olmamıştır. Göçmenlere yönelik ilk ayrımcılık 1973-1988 
yılları arasında sanayi ve fabrika patronları tarafından yapılmıştır: göç-
men işçi sayısında %40 düşüş görülmüştür. O dönemde göçmenlerde 
işsizlik oranı 4’e katlanırken yerli Fransızlarda bu oran %2,75 olarak 
ifade edilmiştir (Dhume & Hamdani, 2013 : 13-14). 

Noiriel’e göre Fransa’da göçün sorun olarak ortaya çıkışı 1880 yılla-
rında göçün Fransız literatürüne girmesiyle başlamıştır. Bu durum iki 
zıt olgu ile ilişkilendirilmelidir: yabancıdan korkma ve demografik zo-
runluluk. O dönemlerde hükümet bünyesinde “göç uzmanları” bulun-
maktadır. Bu uzmanlar göçün hangi şekilde ve nasıl ele alınması gerek-
tiği konusunda fikir birliğine varmışlardır:  iş piyasasının dengesini boz-
madan, toplumda güvenlik sorunu yaratmadan, demografik büyümeyi 
hedefleyerek göçün Fransız girişimcilere işçi sağlaması (Escafré-Dublet).

Göçmenlere yönelik önyargılar göçmenleri “sorun” olarak algılan-
malarına sebebiyet vermektedir.  Bu önyargılardan sıkça dile getiri-
lenler arasında ülkeye giren göçmenlerin artık akın etmeleri ve doğur-
ganlık oranı nispeten daha yüksek olan göçmenler yüzünden artan iş-
sizlik oranı. Günümüze gelindiğinde AB ülkelerinin büyük bir kesimi 



M. Yardım

116     GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

artık göç politikalarını değiştirmiş, özellikle de niteliksiz göçmenlere 
karşı kapılarını kapattıkları söylenebilir. Genel itibariyle Avrupalılar, 
siyaseten göçmenleri destekler gözükse de işin ekonomik boyutu da 
göz önünde bulundurulduğunda farklı bir tutum geliştirmektedirler. 
Vaktiyle işlevini tamamlamış olan göçmenlerin artık yenilerinin hat-
ta mevcutlarının dahi istenmediği bir Avrupa Birliği söz konusudur 
(Yaylar, 2015:21-22). 

Ana haber çerçevesinde gazeteci Jérome Berthaut’un yaptığı saha 
araştırması göçmen çocuğu imajı oluşumunun hangi aşamalardan 
geçtiğinin en güzel örneği vermektedir. 11 Eylül İkiz Kule saldırıları, 
Irak Savaşı, banliyöler krizi gibi olumsuz gelişmeler gölgesinde oluşan 
bir göçmen imajından bahsetmektedir. Ayrıca Fransız vatandaşı ol-
ma süreci ele alınmıştır. Mükemmel Fransızca konuşma ve başörtülü 
olmama şartının yanında Fransız vatandaşlığı verilmez “hak edilir” 
prensibi savunulmaktadır. Berthaut analizinde medyanın Fransa dı-
şında meydana gelen olaylardan yola çıkarak nasıl bir banliyö imajı 
yarattığını ortaya koymaya çalışmıştır (Berthaut, 2013). Göç sorun 
haline getirilirken göçmenler de banliyöler gibi “sorunlu bölgelerde” 
yaşayan “sorunlu kişiler” olarak tanımlanmaktadırlar. Göçmenler din-
leri, kültürleri ve adetlerinden dolayı Fransa toplumunda sorun olarak 
görülmekte ve ötekileştirilmektedirler. 

2. Toplumsal Kabul ve Dışlanma

a. Sosyal Kaynaşma ve Toplumsal Kabul

Toplumsal yapıda farklı kültürel özelliklere sahip gruplar bir arada ya-
şarlar. Grupların bir arada yaşamını açıklamada kullanılan üç farklı 
boyut vardır. İlki, grupların bir arada gönüllü (göçmen) veya zorunlu 
(mülteciler, yerli gruplar ve ulusal azınlıklar) yaşamalarıdır. İkincisi, 
hareketlilik boyutudur. Bazı gruplar kendi topraklarında (yerleşik) 
yaşarken bazıları da kendi topraklarından uzak yaşamak zorunda ka-
labilirler (göçmen ve etnik kültürel gruplar). Üçüncü boyut ise göç 
edilen yerde geçirilen süredir. Toplumdaki bazı gruplar göreli kalıcı 



Göç ve Entegrasyon Politikaları Işığında Fransa’da Toplumsal Kabul

  GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ     117

özellik (etnik kültürel gruplar ve yerli gruplar) gösterirken bazıları ise 
geçici (uluslararası öğrenciler, işçiler ve sığınmacılar) olarak değerlen-
dirilmektedir. Kültürleşmeyi değerlendirirken tutum, amaç, değer ve 
becerileri dikkate almak gerekir (Berry, 1997’den akt Şeker, 2015 :11).

Göç olgusuyla birlikte sosyal değişim ve toplumsal entegrasyon gün-
deme gelmektedir. Göç edenler kadar göç alanlar da sorunlarla karşılaş-
maktadırlar. Farklı yaşantılara ve farklı dini ve kültürel değerlere sahip 
kişilerin bir arada yaşamaya başlamaları zorlukları da beraberinde getir-
mektedir. Etkileşim her iki taraf için de değişimi zorunlu kılmaktadır. 
Tunç’un (2013) ifadeleriyle bireyin kültürel, politik, sosyal, ekonomik, 
eğitimsel geçmişi ve deneyimleri göç ettiği ülkelere uyum sağlamalarını 
güçleştirmekte ya da tam tersine kolaylaştırmaktadır. Öyle ki bir göç-
menin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, kültürel geçmişi ya da göç etme 
nedeni ne olursa olsun göçmenlik duygusundan dolayı iç dünyasında 
(psikolojisinde) değişiklikler meydana gelmektedir. Göç eden kişiler, 
yeni çevrelerinde hem sosyo-kültürel değişimlere neden olmakta hem 
de kendileri sosyo-psikolojik yönden değişebilmektedir. Bir göçmenin 
yeni yerleşim yerinde ekonomik ve kültürel entegrasyonu ne kadar ça-
buk olabilirse ortaya çıkabilecek psikolojik risk faktörlerinin etkisi de o 
kadar az olacaktır (Tunç, 2013: 10, 36-37).

Ancak uygulanan entegrasyon politikaları göçmenlerin uyumun-
da sıkıntı oluşturduğu gibi toplumda da eşitsizlikler ve ayrımcılıklara 
sebebiyet vermektedir. Toplumun bölünmüşlüğünü sona erdirmek 
ancak sosyal kaynaşma ile mümkün olabilmektedir. Sosyal kaynaşma 
sosyal dışlanmayı reddederken toplumdaki bireylerin birbirine güçlü 
bağlarla bağlanarak toplumsal bütünlüğü sağlamayı hedeflemektedir. 
Bir başka ifadeyle sosyal kaynaşma aynı topluma mensubiyete ilişkin 
ortak bir duygu inşası, etnik kimliklere saygı ve vatandaşların sosyal 
yaşama tam katılımı olarak tanımlanmıştır. Sosyal kaynaşma tanımla-
masını Durkheim “sosyal dayanışma ve ağlar” üzerinden yapmaktadır. 
Berger-Schmitt, Gough ve Olofsson sosyal kaynaşmayı sosyal enteg-
rasyon, istikrar ve sosyal çözülme çerçevesinde ele almışlardır (Chan, 
2006:275-277). Lockwood ise sosyal kaynaşmayı sosyal entegrasyo-
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nun daha spesifik bir durum olduğu ve sistem entegrasyonun aksine 
sadece bireyler ve sosyal grupları analizine dahil etmektedir (Lockwo-
od, 1999:6). Jenson (1998), Chiesi (2004), Chan (2006), Whelan ve 
Maitre (2005)’a göre sosyal kaynaşma toplumsal kümeler / vatandaşlar 
arasındaki etkileşim durumuna göre tanımlanmalıdır. Bu doğrultuda 
sosyal sermaye sosyal kaynaşmanın ana unusurudur. Woolley (1998) 
sosyal kaynaşma üç unsura dayanmaktadır: dışlanmanın olmaması, 
sosyal sermaye temelli etkileşim ve temaslar ile grup kimliğine da-
yalı topluluk tasavvuru ve ortak değerler. Dahrendorf (1995) sosyal 
kaynaşmanın bir toplumunda eşitsizlikleri azalttığı ve dışlanmalara 
son verdiğini ifade eder. Bu kapsamda dışlanmanın önlenerek her-
kes için eşit fırsatların yaratılması stratejisi üzerinde durulmaktadır. 
Ayrıca nesnel ve algılanan düzeyler arasında da ayrım yapmak gereği 
vardır. Bollen ve Hoyle (1990) küçük gruplar temelinde geliştirdikle-
ri yaklaşımlarında nesnel düzeyin bireysel davranışlar alanı ile ilişkili 
olduğunu, algılanan düzeyinin ise farklı yaşam alanlarına dönük tu-
tumlarla irtibatlı olduğunu ifade etmektedirler. Jenson (1998) sosyal 
olarak kaynaşmış bir toplumu, tüm kesimler ve bireyler için “aidiyet, 
içerme, katılım, tanıma ve meşruiyet” duygusu yaratan toplum olarak 
tanımlamaktadır. Jenson’a göre ayrıca kaynaşmanın bu türden pozitif 
tutumları izolasyon, dışlama, kayıtsızlık, red ve gayrımeşruluk” gibi 
olumsuz değerlere referansla tamamlanmaktadır (Duman & Alaca-
han, 2010:106-109). 

Dini ve kültürel pratikleriyle, görünürlükleriyle, kısacası farklılık-
larıyla Fransa toplumunda göçmenlerin yeri, dün olduğu gibi bugün 
de, tartışması konusu olmaya devam etmektedir. Fransız siyasetçi Je-
an-Pierre Chevènement 1997 yılında mecliste yaptığı konuşmada ya-
bancı olarak tanımladığı göçmenler için “yabancılardan bahsetmek, 
Fransa’dan bahsetmek anlamına gelmektedir” ifadesini kullanmıştır. 
Fransa bağlamında göçmen tartışmalarında nation (ulus-millet) kav-
ramı önemli bir yere sahiptir. Fransız İhtilalinden 1970’li yıllara kadar 
cumhuriyetçiler ve Katolikler iki zıt nation anlayışı ortaya koymuşlar-
dır: Cumhuriyetçilerin İnsan Hakları ve Yurttaşlık üzerine kurulmuş 
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jakoben anlayış ile Hristiyanların dindar cemaat anlayışı. Ancak her 
iki görüşün de birleştikleri ortak noktalar bulunmaktadır. Fransız top-
lumunda egemen olan algıda göçmen ulus topraklarında yaşayan bir 
yabancıdır. Nation kavramı ulusu oluşturan üyelerin “Öteki”ne ne an-
lam yükledikleri üzerine inşa edilmiştir. Bir grup tarafından belirlen-
miş “Ötekini” tanımlayan fiziki ve kültürel özelliklerin tümüne “alté-
rité” (öteki olma durumu-ötekilik) denilmektedir (Lacroix, 2012:23). 

Göç eden ve göç kabul eden gruplar arasındaki ilişkilerin başında 
sosyal kimlik gelmektedir. Sosyal kimlik kuramına göre kişiler üyesi 
oldukları sosyal grubu dikkate alarak kendilerini tanımlar, değerlendi-
rir ve sınıflandırır. Sosyal yaşamda göçmenler kendilerini ait oldukları 
gruplara göre tanımlayarak sınıflandırıp olumlu bir kimliğe ve benlik 
saygısına sahip olmak isterler (Şeker, 2015 :10-12). Yavuz’a (2013) 
göre toplumları oluşturan bireylerin kendi kimlikleriyle içinde bu-
lundukları topluma katılma sürecinde ortaya çıkan kavram bütünleş-
medir. Göçmenler açısından kendi üzerlerine düşen görev, yaşadıkları 
topluma ve o kültüre kendi öz kültürlerinden kopmadan uyum sağ-
layabilmek iken, göç edilen ülkeye ve ülkede yaşayan insanlara düşen 
görev ise entegrasyonun sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için doğru alt-
yapının hazırlanması gerektiğidir. Aksi halde, çok dilli ve kültürlü 
bir toplumda yetişen bireyler oluşacak ve içinde yaşadıkları toplumla 
sosyo-kültürel kopukluk yaşadıkları gözlemlenecektir. Çünkü uyum 
ile birlikte gerçekleşecek sosyal bütünleşme kavramı bir arada düşü-
nülmelidir. Bütünleşme, sadece tek bir grubun sorumluluğunda de-
ğildir. Hem göçmenlerin kendisi hem de ev sahibi devlet, kurumlar ve 
toplumlar bütünleşmeden sorumlu olmaktadır. Bu sayede, bireylerin 
kendi öz saygılarının gelişimi artacak ve sağlıklı kültürel kimlik enteg-
rasyonu kolaylaşacak, kendine güvenen güçlü topluluklar oluşacak ve 
bu oluşum toplum tarafından daha çabuk kabul görecektir. 

Baskın toplum ve göçmenler ilişkisi beş kültürleşme stratejisi et-
rafında gerçekleşmektedir. Bunlar bütünleşme, ayırma, asimilasyon, 
dışlama ve bireyciliktir. Bütünleşme ve bireycilik göçmenlere yönelik 
olumlu değerlendirmeleri kapsarken asimilasyon, ayrımcı ve dışlayı-
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cı modeller ise göçmenlerin inkarı anlamına gelmektedir (Van Ou-
denhoven vd., 2006). Fransa toplumu bölünmüş durumdadır. Bunu 
nedeni ise toplumsal eşitsizliğin her alanda kendini hissettirmesidir. 
PİSA’nın verilerine göre Fransa’nın eğitim sistemi eşitsizlik kaynağı ol-
duğu ifade edilmektedir. Bu eşitsizlikler sınıf, cinsiyet, ırk ve etnisiteye 
dayanmaktadır. Entegrasyon kavramı hem toplumun bölünmüşlüğü 
ile hem de toplumsal eşitsizliklerle yakından ilgilidir (Dhume & Ham-
dani, 2013 : 3). Fransa’nın ötekileştiren asimilasyonist politikasından 
dolayı göçmenlerin Fransız toplumunda kabul düzeyinin oldukça dü-
şük olduğunu söylemek mümkün. Fransız devletinin uyguladığı göç 
ve entegrasyon politikaları sonucu olarak göçmenlere yönelik hoşgö-
rüsüz ortam, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi ve suçları 
hızlıca artarken toplumsal kabulün sürdürülebilirliği da tartışma ko-
nusu olmaktadır. Ülkede yaşayan göçmenlerin kendi ülkelerine gön-
derilme teklifi, yeni göçmenlerin gelmesine karşı çıkılması, ülkesinde 
çatışma, savaş gibi ortamlardan kaçan mültecilere yönelik İnsan Hak-
ları İhlallerinin toplumsal yansıması olumsuz olabilmektedir.

b. Irkçılık ve Toplumsal Dışlanma 

Göç olgusunun en önemli unsuru ırkçılıktır. Bugün Avrupa’da yük-
selen aşırı sağ söylemler ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ve İslam ve 
Müslüman düşmanlığı üzerinden yapılmaktadır. Fransa’da Marine 
Le Pen’nin son seçimlerin ilk turunda bütün bölgelerde birinci par-
ti olarak çıkması başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde 
endişe ile karşılanmış olsa da ülkede artan göçmenlere yönelik ırkçı 
saldırılar bazen cezasız kalabilmektedir. Aşırı sağ ideoloji “banliyöler” 
gibi göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri örnek vererek nazi 
ve faşist ideolojilerine ilham kaynağı olan ırkların üstünlüğü teorisi ve 
göçmenlerin sınır dışı edilmeleri gerektiğini savunan düşünceleri be-
nimseyerek yaygınlaştırmaktadır. Bugünün Avrupa’sında ırkçılık hem 
aşırı sağ partiler hem de merkez partiler tarafından alenen yapılmak-
tadır. Dahası kurumsallaşan bir ırkçılıktan bahsedilebilir. Bu durum 
ırkçılığın normalleştirilerek yaygınlaştırılmasına sebebiyet vermekte-
dir (Laude, 2011:14-16).
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Irk ve ırkçılık özellikle 19. yüzyıldan sonra siyaset biliminin ilgi 
alanına girmeye başlamıştır. Bu konulara olan ilginin artması, dünya 
tarihindeki gelişmelere paraleldir. İmparatorluktan ulus devlete giden 
tarihsel süreçte, sömürgecilik ve köleliğin kapitalist ilişkilerin önemli 
bir itici gücü olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, “ırk” kavramı bu ilişki-
ler ağını meşrulaştıran bir araç olmuştur. Bu bağlamda, ırk kavramına 
yüklenen, insanları hiyerarşik olarak fiziksel özelliklerine göre sınıf-
lama, bilimsel ve entelektüel çalışmalarda vücut bulmuş ve böylelik-
le bilimsel olarak da kanıtlanmış olan insanlar/toplumlar arasındaki 
hiyerarşik ilişkiler (efendi-köle,sömüren-sömürülen, gelişmiş-gelişme-
miş, Batılı-barbar) olağan kabul edilmiştir. Insanlar/toplumlar arası 
iktidar ilişkileri, ırk üzerine yapılan bilimsel araştırmaların sonuçla-
rıyla onaylanmış ve sorgulanamaz “tek gerçeklik” olarak sunulmuştur. 
Irk kavramının ortaya çıkmasından çok önce ve bilimsel geçerliliğini 
kaybetmesinden çok sonra ırkçılık olarak tanımlanabilecek pek çok 
durumdan da bahsedilebilmektedir. Buna bağlı olarak ırkçılık, farklı 
“ötekilere” yönelmekte ve farklı mekânlarda ve zamanlarda varlığını ve 
yıkıcılığını göstermektedir. Günümüzde Avrupa’daki yabancı düşman-
lığı, bunun sonucunda ortaya çıkan şiddet olayları ve göçmen politi-
kaları yeni bir tür ırkçılığa işaret etmektedir. Fransa’da yaşanan banliyö 
ayaklanmaları, 11 Eylül sonrası güvenlik gerekçesiyle alınan tedbirler, 
Müslüman azınlıkların maruz kaldıkları ayrımcılıklar ve göçmenleri 
ötekileştiren göçmen yasalarının parlamentodan geçmesi ırkçılığın bir 
tezahurü olarak okunabilir. Banliyö ayaklanmaları sırasında, Fransa 
İçişleri Bakanı Sarkozy’nin Arap ve Afrika kökenli gençlere “serseri”, 
“ayak takımı” diye hitap etmesi Avrupa’nın “ikincil olan bu vatandaş-
larına” bakışını ortaya koymaktadır (Sumbas, 2009:261-262). Aşırı 
sağın ve dile getirdiği ana merkez partilerin de sıkça vurgu yaptığı “be-
yaz ırkın” üstünlüğü kültüralist yaklaşıma vurgu yaptığı söylenebilir. 

Irkçılık, bir düşünce biçiminin ötesinde uygulamaya dönük yapı-
sıyla kültüralizm, etnisizm benzeri kavramlardan ayrılmaktadır. Özel-
likle “pratik” ırkçılığın önemli bir öğesidir (Fredrickson 2007: 5–6). 
En temel şekliyle ırkçılıkta, hareketin ifade şekli olarak dört düzeyden 
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bahsedilebilmektedir (Rattansi-Westwood 1997: 224- 226). Birin-
ci düzey “alt ırkçılık”tır (infraracism). Önyargı, yabancı düşmanlığı, 
farklılığa tahammülsüzlük benzeri düşüncelerle kendini göstermekte-
dir. Irkçılık, henüz çok görünür şekilde ifade edilmemektedir. “...lar 
pistir. ... tembeldir.”, “….olmasa ekonomik sorunlarımız olmayacak” 
benzeri söylemler bu aşamada görülmektedir. Irkçılık, henüz merkezi 
bir sorun değildir. Ikinci düzey “bölünmüş ırkçılık”tır (split racism). 
Irkçılık, hala çok önemli bir sorun değildir; çünkü siyasal bir ifadesi 
hala oluşmamıştır. Bu nedenle ırkçılık merkezi olmakla beraber he-
nüz bütünleşmiş bir görünüm sergilememektedir. “Ben ırkçı değilim; 
ama...” şeklinde ifade edilen durum ırkçılığın tam da bu aşamasıdır. 
Üçüncü düzey, “siyasal ırkçılık”tır (political racism). Ideolojik biçim-
lenme ve uygulama biçimleri görünürlük kazanmıştır. Bu düzey, ente-
lektüeller ve siyasilerin aynı ırkçılık söyleminde birleştiği zamanda or-
taya çıkmaktadır. Son düzeyse, “bütüncül ırkçılık” (total racism) veya 
“devlet ırkçılığı”dır. Devletin kendisi ırkçı ilkeler üzerine kurulmuştur. 
Hitler Almanyası’nda Yahudilerin ya da 1950 öncesi Avustralya’sında 
Aborjinlerin devlet tarafından maruz kaldığı politikalar bunlara örnek 
olabilir (Cowlishaw 2000: 3). Irklar arasında sınıflandırma yapan kül-
türalist yaklaşım İslam’ı “zihinsel bir ürün” olarak ortaya koymaktadır. 
Böylelikle 18. ve 19.yüzyılda bilim ve edebiyat ürünü olarak Batı tara-
fından ortaya çıkarılan Doğu algısı “kültürel bir anti-Batı” olarak yan-
sıtılmaktadır (Liauzu, 1992). Cesari’ye (1998) göre bu tutum Batı dü-
şüncesinin bir özelliğini taşımaktadır: “kendi varlığını ispatlamak için 
yarattığı ve şekillendirdiği öteki üzerinden kimliğini oluşturmadır”. 

Irkçılığın ve hoşgörüsüzlüğün tırmanışa geçmesinde uygulanan 
göç ve entegrasyon politikalarının yeri tartışmasız olmasına rağmen 
Fransa İçişleri Bakanlığı resmi sitesinde Fransanın değerlerinin hem 
temel hak ve özgürlükleri garantilediği hem de birlikte yaşama irade-
sini güçlendirdiğini ifade edilmektedir. Bakanlığın açıklamasına gö-
re özgürlük, eşitlik, kardeşlik 26 Ağustos 1789 tarihli İnsan ve Yurttaş 
Hakları Bildirisi ile ortaya konmuş değerlerdir. Fransa Cumhuriyeti-
nin temelini oluşturan bu belge her bir bireyin haklarını ve özgürlük-
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lerini tanımlar ve 1958 Anayasasıyla da garanti altına alınan kadın-er-
kek eşitliği ilkesini kutsamaktadır. Bu değerler Cumhuriyetin yanı sıra 
Fransız hukukunun da kurucu değerleridir ve haklar, yükümlülükler 
ve yasaklamalar şeklinde çeşitlenen kuralların kaynağıdırlar:

- Özgürlük: Temel özgürlükler garanti altına alınmıştır: düşün-
ce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma 
özgürlüğü...1880’li yıllarda yasalar basın özgürlüğünü garanti 
altına almaktaydı. Genel eğitim zorunlu oldu, devlet okulları 
ücretsiz ve laik karakterli oldu.

- Eşitlik: Tüm yurttaşlar cinsiyetleri, kökenleri, dinleri, fikirleri 
ve cinsel tercihleri ne olursa olsun aynı haklara ve yükümlülük-
lere sahiptir. Kadınlar ve erkekler tüm alanlarda aynı haklara ve 
yükümlülüklere sahiptirler.    

- Kardeşlik: Fransa Fransız yurttaşlarının birlikte yaşama ira-
desini temel alır. Fransa dayanışmayı temin eden, toplumsal 
kaynaşmaya katkıda bulunan ve genel çıkarları gözeten sosyal 
bir Cumhuriyettir. 

- Laiklik: Fransa din özgürlüğünü garanti altına alan ve inanç 
özgürlüğünü koruyan laik bir Cumhuriyettir. Laiklik demek 
kiliselerin Devlet idaresinden ayrı tutulması demektir. Devlet 
dinlerden bağımsızdır ve hiçbir dine arka çıkmaz. Dolayısıy-
la yansızdır ve hiçbir mezhebe mali destek sunmaz. Bu ayrım 
inanç özgürlüğü için bir güvencedir yani dini inanışlar Devle-
tin koruması altındadır. Bu demektir ki kamu düzeni açısın-
dan bir sorun oluşturmadıkça, Fransız Devleti herkesin, yürür-
lükteki yasa metinleri çerçevesinde, tercih ettiği dinin gerekle-
rini yerine getirme, din değiştirme veya herhangi bir dine bağlı 
olmama serbestliğini garanti altına alır. Bir dinin kurallarının 
uygulanması özel hayatı ilgilendirir ve herkes inanmak veya 
inanmamakta ve istediği dini benimsemekte serbesttir (Fransa 
İçişleri Bakanı Yabancılar Genel Müdürlüğü, 2016:3-4). 

Ancak pratikte Fransa’da egemen laiklik anlayışı ve uygulaması 
toplumun bir kesimini dışlamak için kullanılmaktadır. Farklı dini ve 
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kültürel aidiyeti olan grubu “ötekileştirmek” için araçsallaştırılan bir 
laiklikten bahsedilebilir. Baubérot (2012)’a göre “laiklik kamu po-
litikası oluşturmak için çok değerlidir. Laiklik prensibi toplumdaki 
farklılıkları gözeterek sosyal dayanışmayı sağlamaktır. Laiklik araçsal-
laştırıldığı ve yanlış kullanılmaya başlandığında gerçek manasından 
uzaklaşmaktadır”. Bazı Avrupa ülkelerinde ve özellikle Fransa’da la-
iklik bazıların bazılarına üstünlüğünü, farklı olanı dışlamak için kul-
lanılmaktadır. Eğitim Lig (Ligue de l’Enseignement)’inin yayımladığı 
raporda “laiklik özgürlük aracı olması gerekirken dışlama ve toplumsal 
ayrışma kaynağı olmuştur. Laikliğin en büyük hedefinin İslam oldu-
ğu” açıklanmıştır (Ligue de l’Enseignement, 2012:6). Laiklik söylemi 
doğrudan Müslüman toplumları ilgilendirmekte olduğu söylenebilir. 
Devlet için din de devlet ayrımından ziyade milliyetçiliğin ideolojisi 
haline dönüşmüş olduğu görülmektedir (Lorcerie, 2005). 

Laiklik ilkesi göç ve entegrasyon politikalarını da etkilemektedir. 
Toplumsal kaynaşmayı sağlaması gerekirken mesafe koyma ve uzak-
laştırma aracı haline getirilmiştir. Bu ilke doğru anlaşılıp doğru uygu-
landığında ortak aidiyet imkanı yaratmada ana unsur olduğu üzerinde 
özellikle durulmaktadır. Özellikle İslam ve Müslümanlar söz konusu 
olduğunda laiklik tartışmaları Müslümanların görünürlüğü, başörtüsü, 
kamusal alan-özel alan ayrımı, camiler ve dini ritüeller üzerinden yapıl-
maktadır. Oysa ki laiklik ilkesinin, Danıştay’ın da vurgu yaptığı gibi, 
her şeyden önce din ve vicdan özgürlüğü garantörü olduğunun altı çi-
zilmektedir . Danıştay’ın 2004 yılında laiklik hakkında kararı oldukça 
açıktır: “bu ilkenin farklı tanımları olabilir. Ancak herhangi bir şekilde 
yorum yapılamaz. Laiklik din ve devlet işlerinin tamamen ayrılması, 
devletin tarafsızlığı ve dini çoğulculuktur” (Conseil d’Etat, 2004). 

c. Ayrımcılık (Discrimination)    

Entegrasyon politikalarının olumsuz sonucu olarak toplumda kes-
kin ve gayri meşru bölünmeler meydana gelmektedir. Bu bölünmeler 
farklı yollarla ortaya çıkmaktadır:

- Ötekileştirme (Altérisation): farklılıkları öne sürerek bir grubu 
“Öteki” yapan sosyopolitik bir süreçtir.
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- Etnikleştirme (Ethnicisation): eşitsizlik ve asimetrik sosyal iliş-
kilerin sonucu olarak bir grubu etnik kökenlerine dayanarak 
tanımlayan sosyopolitik bir süreçtir. Etnikleştirme bir grubun 
kökeninden dolayı “Öteki” olarak tanımladığı grubun üzerine 
hegemonya kurmasıdır.

- Irksallaştırma (Racialisation): Egemen bir grubun kendi  ege-
menliğini savunmak için diğerlerinin farklı ve hükmedilmeye 
mahkum olduklarını ispat etmeye çalışmaktadır. 

- Ayrımcılık (Discrimination): Sosyopolitik değeri olmadığı dü-
şünülen bir gruba ait kişilere yönelik farklı ve eşitsiz uygulama-
lar.

- Ayrım (Ségrégation): Sosyopolitik değeri olmadığı düşünülen 
bir grubu belli bir coğrafi bölgeye sıkıştırarak sosyal dışlanma-
nın unsuru haline getirmek.

- Azınlıklaşma (Minorisation): Hukuki, sosyal ve siyasi statüye 
asimile olmuş hiyerarşik alt gruplar yaratarak o gruplara ait in-
sanları siyasi eşitsizliğe mahkum etmek (Dhume & Hamdani, 
2013 : 8-9).

Toplumda karşılanan eşitsizlikler ayrımcılığı da beraberinde ge-
tirmektedir. Göçmenlere yönelik toplumda karşılanan eşitsizlik en-
tegrasyonu zora sokarken göçmenlerin Temel Hak ve Özgürlüklerini 
de kısıtlamaktadır. Göçmenlerin karşılaştıkları ayrımcılık, eğitimden 
barınmaya, istihdamdan sağlığa, beslenmeden sosyal hizmete kadar 
her alanı kapsamaktadır. Ancak kilit alanlar eğitim, istihdam ve ba-
rınmadır:

- Barınma: İkinci Dünya Savaş’ından sonra Trente Glorieuses” 
(Muzaffer Otuzlar)” dönemi ile birlikte kabul edilen özellikle 
sömürge ülkelerinden gelen göçmenlerin barınma yerleri so-
runu ortaya çıkmıştır. Bu soruna çözüm olarak Paris, Bordo, 
Marsilya ve Nice gibi metropollerin dışına gecekondular inşa 
edilmiştir. Gecekondularda insanlar, hijyenik ve güvenlik açı-
sından, hangi şartlarda yaşamakta oldukları kimseyi ilgilendir-
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mezken gerçeklerle yüzleşmek 1970’lerde olmuştur. Cezayir 
savaşı esnasında SONACOTRA yuvaları inşa edilmiştir. Bu 
yuvalar hijyenik açıdan çok, güvenlik kaygısıyla inşa edilmiştir. 
Weil’e göre (1991) göçmenlerin güvenliğini sağlamak amaçlı 
değil, sadece Cezayirli işçi göçmenlerin halkın arasına karış-
maması için izole edilmelerini amaçlayan bir projedir. Trente 
Glorieuses” (Muzaffer Otuzlar)” döneminde göç ile ilgili yasal 
düzenlemelerin olduğu, ancak uygulamada çok seçici olundu-
ğu görülmektedir. Ancak bütün düzenlemeler ve uygulamalar 
göçmenleri damgalayarak, aşağılayarak ve dışlayarak “görün-
mez” olmaları yönündedir. Sayad’a göre (1994) izole etme ve 
etnikleştirme kolonilerde  uygulanmaktaydı. Göçmen sadece 
işinden dolayı dikkate alınmaktadır. Sayad’ın (1974) ifadele-
riyle “göçmen geçici bir iş gücüdür. Bu doğrultuda göçmen 
işçi her ne kadar ülkede doğsa da, hayatı boyunca Fransa’da 
çalışsa da, veya ülkede ölse de o bir işçidir ve Fransa toprak-
larında geçici bulunmaktadır, yani her an gidebilir”. Bir diğer 
perspektiften bakacak olunursa ilk geldikleri dönem itibariyle 
sosyo-ekonomik bağlamda dezavantajlı konumda hayatlarına 
başlayan, çoğu zaman oldukça zor şartlarda çalışmak ve yaşa-
mak zorunda olan göçmenler daha çok sağlık tehditleriyle kar-
şılaşmaktadır (Esen & Yazıcı, 2012: 58-60). 

- Eğitim: Durand’a (1991) göre ayrımcılıkların en yoğun hisse-
dildiği ve yaşandığı yerlerden biri de okullardır. Okul göçme-
ni ötekileştirmekte, etnikleştirmekte ve ayrımcılığa mahkum 
etmektedir. Toplumda sıkça rastlanan stereotipler ve önyargı-
lar okullarda daha başka şekillerde ortaya çıkmaktadır: sosyal 
temsiller incelendiğinde öğretmenlerin farklı etnik kökenlere 
ait öğrenciler arasında hiyerarşiye başvurduğu görülmektedir. 
Zimmermann (1978) özellikle Mağripli öğrenciler hakkın-
da olumsuz yargılar ortaya konulduğunu ifade etmektedir. 
“Okullarda ayrımcılık nasıl oluyor ?” sorusuna en çok rastla-
nan yöntemin yönlendirme olduğu söylenebilir. Yönlendirme 
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eğitim süreleri boyunca öğrencileri okul ve bölüm seçiminde 
yanlış yönlendirme hatta öğretmenlerin istekleri doğrultusun-
da zorla seçim yaptırmaya kadar gitmektedir (Santelli &.all., 
2006). Göçmen çocukları ile yerli Fransız çocuklarının eğitim 
farkı göçmen çocuklarının eğitim sürelerinin daha kısa olması 
ve mesleki eğitime zorunlu yönlendirilmeleri olarak yansımak-
tadır (Valet & Caille, 1996). 

- İstihdam: İstihdam alanında ayrımcılık üniversite veya yük-
sek okulda karşılanan ayrımcılıklarla bağlantılıdır. Üniversite 
ve yüksek okuldaki başarı bir önceki eğitim süreciyle yakından 
ilgilidir. Üniversite hayatı bir önceki eşitsizlikleri ya olduğu gi-
bi üretmeye devam ediyor ya da daha görünür kılıyor. Kişinin 
Müslüman ismi taşıması eğitim sürecinde ayrımcılık kaynağı 
olabiliyor. Nord-Pas-de-Calais’de yapılan bir araştırmada Müs-
lüman isminin üniversitede eğitimi etkilediği ortaya koyul-
muştur. Arap veya Müslüman ismi taşıyan göçmen gençlerin 
eğitimlerini tamamlama oranları yerli Fransız gençlere göre 
daha düşük olmaktadır (%42,6’ya karşı %64,7). Bölüm seçi-
mi ve sınıfta kalmalar da göçmenlerin karşılaştıkları diğer so-
runlar arasında yerini almaktadır (Decharne & Liedts, 2007). 
AGİT’e göre uzun zamandır Fransa’ya çok eskiden yerleşen 
göçmenlere nazaran yeni gelen göçmenlerin çalışma oranı çok 
düşük; Genç göçmenlerin %43’ünün diploması yok; göçmen-
lerinin %43’nün işsiz (Les Républicains, 2015: 4).

Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Fransa’da da ırkçılık ve ay-
rımcılık kurbanları arasında ilk sırada Müslüman kadın yer almak-
tadır. Başörtüsü ve peçe gibi kılık kıyafetinden dolayı Müslüman ka-
dının görünürlüğünün laiklik prensibine aykırı olduğu gerekçesiyle 
başta eğitim olmak üzere istihdam alanında da ayrımcılığa maruz 
kalmaktadır. 2004 yılında yasalaşan başörtüsü yasağı ile birlikte bü-
tün ilk ve orta öğrenim kurumlarında başörtüsünün okullara girmesi 
yasaklanmıştır. Bu yasakla birlikte Fransa’da başörtüsü “sorun” olarak 



M. Yardım

128     GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

görülmeye başlanmış ve eğitim ile başlayan ayrımcılıklar diğer alanlara 
da hızlıca yayılmıştır. 

16 Şubat 2005 tarihinde Avrupa Konseyinden Fransa’ya azınlık ve 
türban eleştirisi gelmiştir. Avrupa Konseyi Fransa’dan “Ulusal Azınlık-
ların Koruması Sözleşmesini” imzalamasını isteyen bir rapor hazırla-
mıştır. Ancak Fransa, “azınlık kavramı Fransız hukukuna yabancıdır” 
diyerek sözleşmeyi imzalamayacağı sinyalini vermiştir (Benli, 2011: 
100). 2008 yılına gelindiğinde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM), iki Türk göçmen kızının Fransa aleyhine açtığı başörtüsü 
davasını reddetmiştir. Fransa daha da ileri giderek başörtülülere vatan-
daşlık verilmemesini dahi gündeme getirmiştir. Fransa İçişleri Bakanı 
Brice Hortefeux burkanın kamu hizmetlerinde yasaklanması gerekti-
ğini söylerken, başörtülü bir kadının ve eşinin vatandaşlık talebini de 
bu nedenle reddedeceklerini ifade etmiştir. Başörtüsü takmamayı ulu-
sal topluluğa entegrasyonun bir kriteri yapacağını da sözlerine ekleyen 
Bakan Hortefeux, “Başörtüsü taşıyan bir kişiye ve kocasına oturum 
kartına erişimi sistematik olarak reddetmekten daha normal bir şey 
olamaz” iddiasında bulunmuştur (Benli, 2011: 185). 

Başörtülü annelerin okul gezilerinde çocuklarına eşlik etmeleri ve 
çocuklarını okuldan almaya geldiklerinde okulun önünde başörtülü 
bulunmaları da yasaklanmıştır. Ayrıca bir FIFA organizasyonu olan 
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu futbolda başörtü ve türban kulla-
nımına resmen izin vermiş olmasına rağmen 1 Mart’ta “oyuncuların 
donatımı” hakkındaki 4 nolu yasa resmen değiştirilmiş ve gün içinde 
Fransız Futbol federasyonu (FFF) sahalarda “tüm dinî ve mezhepsel 
işaretlerin (yani başörtünün de) yasağı’nı koruyacağını ilan etmiştir: 
“Başörtüsü bir yandan uluslararası yarışlarda Fransız milli takımların 
katılımları, diğer taraftan ulusal yarışların organizasyonu ile ilgili ola-
rak yasaklanacaktır” (ORİW, 2014).

Fransa’nın başörtüsü yasağı peçe (burqa)  yasağını da tetiklemiştir. 
Peçe yasağının yasalaşmasına giden yolda peçe giyen kadınlar öteki-
leştirilmişlerdir. Fransa’da burka yasağını görüşmek üzere kurulan ko-
misyon, ülkenin Müslüman vatandaşlarına bakış açısını da ortaya ko-
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yan konuşmalara sahne olmuştur. Komisyon başkanı ve Lyon’daki bir 
banliyönün eski belediye başkanı Andre Gerin peçenin “ortaçağ adeti” 
olduğunu savundu, örtünün dışarıdan gelen “gurular” tarafından yö-
netilen “İslamlaşma” sürecinde “buzdağının görünen kısmı” olarak ni-
teledi (Benli, 2011: 176-177). Irkçı ve islamofobik eylemlerden peçe 
da nasibini aldı. Elbise mağazasında dolaşırken peçeli bir bayana laf 
atan Fransız avukat “Fransa’da bir elbise mağazasında gezen peçeli bir 
bayan görmek istemediğini söyleyerek hükümetin peçe yasağı kararını 
en kısa zamanda uygulamaya koymasını temenni ettiğini ifade etti” 
(Benli, 2011: 207). Içişleri Bakanı Hortefeux daha önce yaptığı açık-
lamalarda Fransa genelinde bin 900 kadının burka giydiğini, bunun 
da her 100 bin kişi için 3 vaka anlamına geldiğini söylemişti. Korsika 
hariç tüm bölgelerde burkalıların olduğuna işaret eden Bakan, İslami 
örtülü kadınların yüzde 50’sinin Paris ve çevresinde olduğunu da be-
lirtmişti (Benli, 2011: 185). 

Sonuç ve Değerlendirme

İlk insandan bu yana insan toplum olarak, birey olarak bir ülkeden bir 
ülkeye, bir bölgeden bir bölgeye, bir kıtadan bir kıtaya bazen geçici 
bazen de kalıcı yerleşmek için geçmiştir. Göçün sebepleri çok farklı 
olmuştur. Günümüzde de benzer nedenler dikkat çekmektedir: do-
ğal afetler, iklim değişikliği, salgınlar, savaşlar, dini ve siyasi sürgünler, 
iş… Göçün en can alan noktası hem göç eden hem de göç alan kül-
türler arasında bir etkileşimin olmasıdır. Bu durum yeni kültürler ve 
yeni medeniyetler doğmasına sebebiyet vermiştir. 

Göç denilince akla ilk gelen entegrasyondur. Bugün İngiltere, Al-
manya ve Fransa gibi bir çok Avrupa ülkesinde entegrasyon modelleri 
başarısız olmuştur. Avrupa sosyal haklarda eşitliğin ve aile birleşiminin 
teminat altına almış gibi görünse de realitenin böyle olmadığını son 
zamanlarda özellikle Avrupa’da mültecilerin karşı karşıya kaldıkları 
olumsuz tutumlardan anlaşılabilir. Bu durum her ne kadar her ülke-
nin kendi politikalarına bağlı olsa da Maastricht Antlaşması göç ve 
entegrasyon politikalarında her ülkenin kabul ettiği ortak bir zemin 
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oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak Avrupa’ya göç artık kontrollü ya-
pılmaktadır. Avrupa ülkeleri göç ve entegrasyon politikaları ülkelerin 
çıkarları gözetilerek gerçekleştiği argümanı üzerine kurulmuştur. 

Göç sadece fiziki bir mekan değişikliği olmayıp aynı zamanda ken-
di kültürü dışında yeni bir kültürle tanışmayı da ifade etmektedir. 
Bu çerçevede hem ülkeye gelen hem de ülkesine kabul eden için en-
tegrasyon hayati önem kazanmaktadır. Entegrasyon kendi kültürünü 
koruyarak göç edilen toplumun kültürüne sağlıklı bir şekilde “uyum” 
sağlamaktır. Başarılı bir entegrasyon başarılı bir sosyal bütünleşme 
anlamına gelmektedir. Ancak göç eden toplumlar dini ve kültürel 
pratiklerinden dolayı ötekileştirilmişlerdir. Göç eden kişi kimliğini 
koruma ve göç ettiği topluma uyum sağlama arasında sıkışıp kalmış-
tır. Almanya, İtalya ve Estonya gibi Avrupa ülkeleri kendi kimliğini 
koruyarak bulunduğu topluma entegrasyonun mümkün olabileceği 
yönde politikalar üretirken Fransa gibi bazı ülkeler de uyum sağlamak 
için kendi kimliklerini ev sahibi toplumun kültürü içerisinde eritme 
zorunluluğunu dile getiren politikalar hayata geçirmişlerdir. 

Göç tarihi eskilere dayanan Fransa göç kabul eden ülkelerinden 
başında gelmektedir. Göç ve entegrasyon politikaları söz konusu ol-
duğunda tercihini asimilasyon modelininden yana kullanan Fransa 
Giddens’in de işaret ettiği gibi entegrasyon adı altında “eritme potası” 
uygulamasını seçmiştir. Fransa’nın göç ve entegrasyon politikaları di-
ğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında bir çok noktada ayrıştığını 
söylemek mümkün olsa da ulus-devlet ve kültür birliği çerçevesinde 
vatandaşlık ideolojisi ön plana çıkmaktadır. Fransa uzun yıllar enteg-
rasyon politikası olarak uygulamaya koyduğu göçmenleri asimile etme 
politikasını gururla savunmaktadır. Göçmeni ötekileştiren ve yabancı 
yapan politikalar toplumsal uyum veya toplumsal kabulü da tartış-
ma konusu yapmıştır. Fransız ulusçuluğu kendini tanımlamak için bir 
“yabancıya” ve özellikle “Müslüman yabancıya” ihtiyacı vardır. Fran-
sa’nın resmi politikası haline gelen asimilasyon Fransız toplumunun 
etnik ve ırksal yapılandırmasını etkilemektedir. Böylelikle Fransa’nın 
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entegrasyon anlayışı bir nevi devlet eliyle zorla yaptırılan yeniden sos-
yalleşme (re-socialisation) üzerine kurulmuştur. 

Göçmenlerin uyumu konusunu tartışan Fransa “asimileye izin ve-
ren Avrupalılar” ile “asimilasyona direnen Avrupalı olmayanlar” ara-
sında ayrım yapmaktadır. Öyleki yasal ikamet statüsüne geçmeyi şarta 
bağlamıştır Fransız devletinin uygulamaya koyduğu asimilasyon poli-
tikaları göçmenleri damgalamakta, ırksallaştırmakta ve hakları elinden 
alınan çocuk durumuna düşürmektedir. Devlet eliyle yapılan ırkçılık 
ve ayrımcılıkların Fransız toplumunu bölerek nefret söylemine dayalı 
suçların artmasına sebep olduğu görülmektedir. Kısacası Fransa ör-
neğinde olduğu gibi farklılıkların bir suç teşkil ettiği bir atmosferde 
toplumsal kabul çok zayıf kalmaktadır.
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1. GİRİŞ

Günümüzde, kentler, bölgeler ve ülkelerarası göç hareketleri, hem göç 
eden birey ya da kitlenin hem de göç alan yerleşim alanlarındaki yerle-
şiklerin ekonomik, kültürel ve sosyal hayatını etkileyen en önemli olgu-
lardan biridir.  Uluslararası göç, bireylerin kendi seçimleri ve iradeleri 
ile olabileceği gibi, çatışmalar, savaşlar, politik baskılar gibi sebeplerden 
dolayı sürgün niteliğinde, zorlama ve baskı sonucu da gerçekleşmek-
tedir.  Göç olayları, göç pratiği içindeki ülkelerde çeşitli problemlere 
zemin hazırlamakla birlikte, göçmenler açısından da büyük boyutlu 
toplumsal travmalara neden olmaktadır. Küreselleşme ile uluslarara-
sı niteliğe sahip olan göçün, göçmenler açısından en temel sorunsalı, 
coğrafi ve kültürel yaşam alanının köklü değişimlere uğramasıdır. Bu 
mekânsal değişim sorunu, yabancılaşma ve kente uyumsuzluk, işsizlik, 
kültürel entegrasyon, konut ve barınma, planlama ve yönetim sorunla-
rı gibi birçok problemi de beraberinde getirmektedir. 

Göç hakkındaki araştırmalarda, yasal yollarla ülkeye giriş yapmış, 
vatandaşlık ya da oturma izni almaya hak kazanmış göçmenler olduğu 
kadar zorunlu bir şekilde göç etmek zorunda kalanlar, yasal olmayan 
yollarla ülkeye girenler, sürekli oturmalarına izin verilmemiş göçmen-
ler ve vatandaşlık alamayanlar gibi çok farklı göçmen statülerinin var-
lığı, bu kişiler ile ilgili topyekûn bir sayısal veriye ulaşmayı oldukça 
zorlaştırmaktadır. Ayrıca, yine göç çalışmalarında göçmenlerin karşı-
laştıkları sorunları içeren alan çalışmaları oldukça azdır. Benzer kısıtla-
malar çalışmamıza konu olan Ahıska Türkleri’nin Türkiye’deki toplam 
göçmen nüfusu için de geçerlidir. Ancak, çalışma alanı olarak belirle-
diğimiz Erzincan’ın Üzümlü İlçesindeki Ahıska Türkleri’nin, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin talimatı ile Ukrayna’dan getirilmesi ve hâli 
hazırda var olan TOKİ konutlarına yerleştirilmesi, bu göç hareketinin 
incelenmesinde, hem nicel hem de nitel açıdan gerekli bilgilere ulaş-
mamızı sağlamıştır.

Bu çalışmanın amacı, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan “Don-
bass Savaşı” nedeniyle bölgede yasayan Ahıska Türkleri’nin Erzincan’ın 
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Üzümlü İlçesine zorunlu göçü sonrası yeni hayatlarında, yaşadıkları 
mekânsal değişim ile birlikte karşılaştıkları sorunlar ile ilgili görüş ve 
düşüncelerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, detaylı veri sağlamak 
amacıyla ilçeye ilk kafile ile gelen 116 Ahıska Türkü aileden 94’üne 
anket ve açık uçlu sorular sorulmak suretiyle, konu ile ilgili hem nitel 
hem de nicel bilgi sağlanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Bi-
rinci bölüm, katılımcıların demografik bilgilerinin elde edilmesi ama-
cıyla hazırlanan sorulardan; ikinci bölüm ise katılımcıların göç sonrası 
değişen mekân ve yaşamı hakkında sosyal, kültürel ve ekonomik özel-
likli görüş ve düşüncelerini belirleme amacıyla hazırlanan sorulardan 
meydana gelmektedir. Bu araştırmanın ortaya koyduğu hipotez, Türk 
soyundan gelmesi nedeniyle diğer göçmenlere göre imtiyaz ve ayrıca-
lıklı olan Ahıskalıların, yaşadıkları mekânsal değişim sonrası karşılaş-
tıkları sorunların diğer göçmenlere oranla zorluk seviyesi bakımından 
düşük, adaptasyon süreci bakımından ise hızlı olacağıdır.

Çalışmanın birinci bölümünde, Osmanlı Devleti’nden Türkiye 
Cumhuriyeti’ne din ve kimlik temelli farklılıklara göre şekillenen va-
tandaşlık rejimi çerçevesinde ve bu rejimin Türk soyundan gelen ve 
müslüman olan göçmenlere sağladığı avantajlar bağlamında, Ahıska 
Türkleri’nin Türkiye’ye göçü incelenmiştir. Bu bölümde, Ahıska Türk-
leri’nin Türk soyundan gelmelerinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olma süreçlerinde etkili olduğu vurgulanmıştır. İkinci bölümde, Ahıs-
ka Türkleri’nin genel göç nedenleri ve yönelimleri uygun göç model 
ve kuramları ile anlatılmıştır. Sonuç bölümde ise, araştırma sonrası 
elde edilen bulgular ışığında, göç sonrası Ahıska Türkleri’nin değişen 
mekân, yaşam, kültürel yapı ve yeni yerleşkelerine entegrasyonları gibi 
konular irdelenmiştir.

2. UKRAYNA’DA YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİ’NİN 
TÜRKİYE’YE GÖÇÜ

Cumhuriyet dönemine kadar ki süreçte Osmanlı İmparatorluğu’nun 
benimsediği millet sistemi anlayışı, egemenliği altındaki toplulukla-
rı din veya mezhep temelli farklılıklara göre sınıflandıran bir anlayış 
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olmuştur. Bu anlayışa göre, hâkim topluluk olan müslümanların bir-
likte yaşama ve hoşgörü kültürü içerisinde diğer milletleri eşit bireyler 
olarak kabul etmesi öngörülmekte, idare ve sosyal organizasyonlar bu 
temelde gerçekleşmektedir (Eryılmaz, 1992: 93). Yurttaşlık kavramı 
bağlamında, Osmanlı İmparatorluğu’nun çokkültürcülük anlayışının 
Cumhuriyet sonrası Türkiye’si için de pek farklılık göstermediği gö-
rülmektedir. Nasıl ki Osmanlıda millet sisteminin temelini ağırlıklı 
olarak müslümanlık oluşturuyorsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık 
kavramının temelini de Türk kimliği oluşturmaktadır. Diğer bir deyiş-
le, birinde dini farklılıklar toplumu kategorize ederken diğerinde Türk 
kimliği vatandaşlık rejimini oluşturan temel öğe olmuştur (Dağde-
len, 2015: 175). Buna karşın Ortaylı (1999: 84-85), Osmanlı’da arı, 
mutlak bir müslüman kimliğinden bahsetmenin doğru olmadığını, 
Osmanlı kimliğinde Türklüğün de önemli bir kıstas olduğunu vurgu-
lamaktadır. Türk soyundan gelmeyen müslüman topluluklar kültürel 
ve dilsel olarak uyum sağladığı derecede Osmanlı-Türk sayılmaktadır. 
Özellikle 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun sınır bölgelerinde ya-
şanan Balkanlaşma süreci, gönüllü, zorla veya cebri olarak Türkiye’ye 
göç eden toplulukların vatandaşlığa kabul edilmesinde Türk kimliği 
ve müslümanlığı en önemli unsurlar haline getirmiştir (Tekeli, 1990: 
54). Sonuç olarak, millet sisteminde Türk ve müslüman olmak be-
lirleyici faktörler olduğu gibi ülke sınırlarına girişi ve hatta yurttaşlık 
verilmesini sağlayan yegâne nedenlerden biri olarak kabul edilmiştir 
(Tekeli, 1990: 60; Ortaylı, 1999: 84).

19. yüzyıl sonrası etkin hale gelen Türk kimliği, geçmişten günü-
müze soydaş göçleri ile de yakından ilişkilidir (Dağdelen, 2015: 175). 
Türk ırkından olmayanların hükümet izni olmadıkça farklı bir bölge-
ye yerleştirilmesi, homojen topluluklar halinde ve küme teşkil edecek 
şekilde toplu halde iskânının yasaklanmış olması, 1934 tarih ve 2510 
sayılı İskân Yasası’nın Türk kimliğine yaptığı vurgudan anlaşılmakta-
dır (2510 sayılı İskân Yasası, Madde 7B)1. Bu yasaya göre, Türkiye’ye 

1 2510 sayılı İskân Yasası, Madde 7b: “Türk ırkından olmayanlar, Hükümetten 
yardım istemeseler bile, Hükümetin göstereceği yerde yurt tutmağa ve Hükûmetin 
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yerleşmek isteyen ve iskân edilecek topluluklar, Türk kimliği ve soy-
daşlık kavramları çerçevesinde belirlenmiştir (Çağaptay, 2002: 235). 
Bunun yanı sıra, sığınmacı statüsünde olan ve Türk soyundan gelen 
bazı göçmenler sığınma statüsü kabul edilmediği halde Türkiye’de il-
legal yollardan kaçak olarak kalabilmişler ve Türk soyundan gelenlerin 
oturma, çalışma ve vatandaşlık kazanmasına ilişkin kanun hükümle-
rinden yararlanabilmişlerdir (Kaiser’den aktaran İçduygu, 2004:240). 
1964 tarihli 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’da Türk vatandaşlı-
ğına alınacak yabancılar ile ilgili 7. maddesinde Türk kökenli olmanın 
ayrıcalığını ortaya koymuştur. Bu çalışmaya konu olan Ahıska Türkleri 
de Türk soyundan gelen göçmenler arasında bu kanunlardan yararla-
nan topluluklardan biridir (Çiçekli, 2009: 51).

1921 yılında Ahıska’nın Rusya’ya bağlanması ile Türkiye’de iskânı 
sağlanan Ahıska Türkleri’nin birçoğu İstanbul, Ankara, İzmir, Artvin, 
Ardahan, Ağrı ve Bursa illerine yerleştirilmiştir (Seferov ve Akış, 2008: 
401). Ahıska Türkleri ilk defa toplu olarak Türkiye’ye, 1992 yılında 
dönemin Cumhurbaşkanı tarafından getirilmiştir. 3835 sayılı “Ahıska 
Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun” kapsamında 
Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası dağınık bir yerleşime sahip ve 
yaşam şartları zor olan Ahıskalıların, devlet tarafından belirlenmiş se-
nelik kotayı aşmamak şartı ile serbest veya iskânlı göçmen statüsünde 
Türkiye’de iskânı sağlanmıştır. Ayrıca, hem Türkiye’de iskânı sağlanan 
hem de Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası oluşan yeni devletlerde 
yaşamını devam ettiren Ahıska Türkleri’ne çifte vatandaşlık statüsü 
tanınmıştır (Resmi Gazete, 1992). Bu yasal düzenlemeler, Türk so-
yundan gelen ve müslüman olan Ahıska Türkleri’nin makbullük hiye-
rarşisindeki yerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin göç pratiklerine karşı 
yaklaşımını göstermesi açısından önemlidir.

2013 yılı sonlarında yaşanan “Doğu Ukrayna Krizi” sonrası böl-
gede yaşayan Ahıska Türkleri’nin toplu halde Erzincan’ın Üzümlü 

izni olmadıkça buralarda kalmağa mecburdurlar. İzinsiz başka yere gidenler ilk 
defasında yerlerine çevrilirler. Tekerrürü halinde İcra Vekilleri Heyeti kararile, 
vatandaşlıktan düşürülürler.”



E.Aktepe - M.Tekdere - A. Ş. Gürbüz

144     GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ilçesine göç etmesinde de, Türk kökenli ve müslüman olan göçmenle-
rin kültürel ve dilsel uyumu, toplumsal, ekonomik ve siyasal süreçle-
re entegrasyonu ve milli yapıya adaptasyonu gibi faktörler belirleyici 
unsurlar olmuştur. Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne girme çalışmaları 
sürecinde, Rus yanlısı Ukrayna hükümetinin AB ortaklık anlaşmasını 
imzalamaması sonrası birlik yanlısı halk ayaklanmış, Ahıska Türkle-
ri’nin de bulunduğu Donbass bölgesinde çatışmalar çıkmıştır (Radi-
kal, 2014). 1989’da Özbekistan’ın Fergana kentinde çıkan olayların 
ardından Ukrayna’ya (Donetsk ve Slavyansk) göç eden Ahıskalılar, 
Donbass bölgesinde çıkan çatışmalar ile birlikte yeni bir göçe daha 
maruz kalmışlardır (Yeni Şafak, 2015). Rusya ile Ukrayna arasında 
yaşanan Donbass Savaşı nedeniyle gitmek zorunda bırakılan 677 ai-
leden oluşan 2960 kişilik Ahıska Türkü, 7668 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Erzincan ve Bitlis’te inşa edilmiş TOKİ konutlarına “iskânlı 
göç” kapsamında yerleştirilmektedir (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2016).

Şekil 1. Üzümlü İlçesinin Erzincan Kenti İçerisindeki Konumu

Ahıska Türkleri’nin Erzincan İli göç pratiğine mekânsal açıdan ba-
kacak olursak, Erzincan gibi anakent olma özelliği taşımayan, nüfusu 
ve nüfus çeşitlilik oranı düşük, dolayısıyla yoğunluğun kent merkezin-
de toplandığı şehirlerde (metropol kentlere oranla düşükte olsa da), 
kentin merkezinde oluşabilecek rant boşluğu sermaye birikimlerinin 
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ilgi alanını oluşturmaktadır (Smith, 1987: 462-465). Neo-liberal 
kentleşme süreci içerisinde sermaye yatırımlarını kente çekmek amacı 
ile merkezi alanlarda yapılan kentsel dönüşüm ve yeniden geliştirme 
proje ve pratikleri bu rant boşluğunun gözle görülür yegane uygulama-
larıdır. Bu kentsel dönüşüm ve yeni konut üretimine yönelik politika-
lar ile içinde göçmenlerin de bulunduğu (Hackworth ve Smith, 2001: 
470) mahalle halkları yerinden edilmekte ve bu mahalleler dönüşüme 
uğramaktadır. Şekil 1’de de görülebileceği gibi Erzincan İli özelinde, 
Ahıska Türkleri için tahsis edilen konutların şehir merkezinde olma-
yışı ve bu konutların TOKİ tarafından yaptırılan yeni konutlar olması 
ilçede bir rant boşluğu oluşmasını ortadan kaldırmakta, dolayısıyla 
soylulaştırma, yeniden canlandırma ya da yeniden geliştirme gibi pra-
tikler ile göçmenlerin mahallelerinden uzaklaştırılması ve yerinden 
edilmesi gibi bir durumun da vuku bulmasını engellemektedir.

Mekânsal açıdan dikkat çekilmesi gereken bir diğer unsur ise göç-
menlerin sağlanan konutlar nedeniyle belli bir bölgede kümelenmiş 
olmasıdır. Bazı yazarlara göre, göçmenlerin göç ettiği topluma enteg-
rasyonu açısından belli bir bölgede yoğunlaşmaları, göçmenlerin yer 
ve aidiyet duygularının gelişmesini ve dolayısı ile uyum süreçlerinin 
hızlanmasını sağlamaktadır (Murdie ve Ghosh, 2010: 297-301). An-
cak, diğer taraftan göçmenlerin göç ettikleri ülkede belli bir bölge, 
il, ilçe ya da mahallede yoğunlaşmasına, karşıt göç yazınında yer ve-
rilmekte (Massey, 1985) ve bu sosyal mekânsal kümelenmenin göç 
edilen mekândaki halk ile uyum sürecini zorlaştıracağından bahsedil-
mektedir (İpek, 2002: 125, Andersen, 2004: 6, Ünal, 2012: 58). 

Sonuç olarak, 1990 sonrası Türkiye’nin aldığı göç ile ilgili yazı-
na baktığımızda, göçmenlerin Türk soyundan gelmelerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olma süreçlerinde etkili olduğu görülmüştür 
(Dağdelen, 2015: 179). Diğer bir deyişle, Osmanlı’dan başlayarak 
Türkiye Cumhuriyeti’nin de belli konularda destek olduğu Türk so-
yundan gelen veya müslüman olan göçmenlerin birçoğu Türkiye’nin 
iskân politikalarını değiştiren unsurlar olmuştur (Tekeli’den aktaran 
Dağdelen, 2015: 174). Ahıska Türkleri örneğinde de görüldüğü üzere, 
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iskânlı göç kapsamında gelen göçmenlere kısa sürede geçici kimlik 
numarası verilmiş, vatandaş olma konusundaki işlemler hemen başla-
tılmış, ikamet ettirildikleri yeni ve modern TOKİ konutlarının yanı 
sıra, Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tara-
fından konutların tüm ihtiyaçları da sağlanmıştır (Erzincan Valiliği, 
2015). Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uyguladığı göç-
men politikasının Ahıska Türkleri açısından ayrıcalıklı ve imtiyazlı bir 
göç pratiğine dönüştüğünü göstermektedir.

3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ

Araştırma, Ukrayna’dan göç ederek 25.12.2015 tarihinde Erzincan İ-
linin Üzümlü İlçesine ikamet ettirilen 116 Ahıska Türkü (ilk kafile) 
aileyi (Toplam 439 kişi) kapsamaktadır. 116 aileden 100’üne ulaşılmış 
ve 09.03.2016-11.03.2016 tarihleri arasında anketler uygulanmıştır. 
100 aileye ulaşılma nedeni; ailelerden bazılarının Ukrayna’da bulunan 
birtakım mal varlıkları ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek için geçici o-
larak geri dönmüş olmasıdır. Bu anketlerden 6’sı büyük orandan eksik 
ve hatalı2 doldurulduğu için çıkarılmış ve toplam 94 anket ile nihai de-
ğerlendirme gerçekleştirilmiştir. Bu rakam ele alınan örneklemin yak-
laşık %80’ine tekabül etmektedir. Anketler, göç sonrası ailenin içinde 
bulunduğu durumu daha realist değerlendirme imkânına sahip olduğu 
için her bir hanedeki aile reislerine (erkek veya kadın) yapılmıştır.

Göç sonrası değişen mekân ve yaşam algısını ölçmeyi amaç edinen 
çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısmında Ahıska Türkleri’n-
den oluşan göçmen grubunun sosyo-demografik özelliklerini ölçmeye 
yönelik 6 adet soru sorulmuştur. İkinci kısım iki bölüme ayrılmış-
tır. İkinci kısmın ilk bölümünde göç sonrası değişen mekân ve yaşam 
algısını ölçmek için (1) kesinlikle katılıyorum, (2) katılıyorum, (3) 
kararsızım (4) katılmıyorum ve (5) kesinlikle katılmıyorum olmak 
üzere 5’li likert ölçeğinin kullanıldığı 8 adet (7-14 arası sorular) soru 

2 Özellikle açık uçlu sorularda, göçmenlerin Türkçe okuma, anlama ve yazma 
düzeylerinin çok iyi olmaması nedeniyle kısa ve öz cevapların verildiği 
görülmüştür.
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katılımcılara yöneltilmiştir. İkinci kısmın ikinci bölümünde ise; yine 
göç sonrası değişen mekân ve yaşam algısını ölçmek için göçmenlerin 
görüşlerini dilediği gibi ifade etmelerine olanak tanımak amacıyla, 14 
adet (15-28 arası sorular) açık uçlu soru yöneltilmiştir. Anket çalışma-
sı sonucunda elde edilen bulguların analizi, belirtilen iki kısım temel 
alınarak SPSS 15.0 paket programı vasıtasıyla yapılmıştır. İkinci kıs-
mın ikinci bölümünde yer alan açık uçlu soruların analizi ise her bir 
anketin ve sorunun teker teker incelenmesi suretiyle gerçekleştirilmiş-
tir. Bu kapsamda ağırlıklı olarak verilen cevaplar çalışmaya aktarıla-
rak yorumlanmıştır. Aynı zamanda, çalışmanın yönünü tayin edecek, 
verinin yorumlanması ve araştırma yöntemini belirleyecek uygun göç 
model ve kuramlarından da yararlanılmıştır. Bu bağlamda, Ahıska 
Türkleri’nin Erzincan’a yaptığı göç, coğrafi durum şekli açısından dış 
göç, göç kararının alınış biçimi açısından zorunlu ve zaman dilimi 
açısından kalıcı bir göç özelliği taşımaktadır. 

Diğer taraftan Petersen (1958: 259)’ın göçün oluşum nedenleri-
ne göre yaptığı ilkel, zorunlu, yönlendirilmiş, serbest ve kitlesel göç 
türleri açısından Ahıka Türkleri’nin göç pratiğini açıklayan en uygun 
türler zoraki (forced or compulsory migration) göç ve kitlesel göçtür. 
Diğer bir deyişle, göçün oluşum nedenine göre, Ahıska Türkleri’nin 
genel göç hareketlerinin itici bir faktör olan savaşın etkisiyle gönüllü-
lük esaslı değil, zoraki nitelikte olduğu ve gruplar halinde (kitle göçü) 
eski yerleşkelerini terkettikleri görülmektedir. Zorunlu kelimesinden 
de anlaşılacağı gibi zorunlu göç hareketleri; baskın iradenin genellikle 
azınlık olan birey ya da gruplara uyguladığı baskı ve ayrım politika-
ları üzerinden şekillenmektedir (Petersen, 1958: 261). Özbekistan’ın 
Fergana kentinden Ukrayna’ya (Donetsk ve Slavyansk) oradan da 
Erzincan (Üzümlü, Bayırbağ ve Geçit) ve Bitlis’e (Ahlat) göç eden/
edecek 3000’e yakın Ahıskalı da kendilerine uygulanan baskı ve ayrım 
politikaları nedeniyle eski yerleşkeleri terk etmek zorunda kalmışlardır 
(Yeni Şafak, 2015).

Ayrıca, küreselleşmenin de etkisi ile iletişim ve ulaşım teknoloji-
lerinin gelişmesi de göçün etki alanlarını genişletmiş ve göçü daha 
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kapsayıcı bir olgu haline getirmiştir. İletişim ağlarının gelişmesi ve ilk 
göç eden birey ya da grupların oluşturdukları göçmen ilişki ağları, 
yeni göç edecek bireyleri cesaretlendirmiş ve göçün kitlesel bir hal 
almasını sağlamıştır (Petersen, 1958: 263-264). Ahıska Türkleri’nin 
uluslararası göç hareketinin Türkiye istikametinde olmasında, soy-
daşlık ve dostluk ilişkileri ağlarının varlığının ve Ahıskalı göçmenler 
ile Türk halkı arasındaki ortak kökenin belirleyici faktörler olduğunu 
vurgulamak gerekmektedir.  Bu durum bize, yaşanan göç hareketinin; 
göç eden bireylerin yakınları, dostları ve göç etmek zorunda kalınan 
yerleşkedeki akrabaları ile mütekabil ilişkiler ağı ile anlatan Göçmen 
İlişkiler Ağı Kuramı ile de açıklanabileceğini göstermektedir. Zoraki 
göçler kuramı, göçün hangi nedenlerden kaynaklandığını ortaya ko-
yarken; Göçmen İlişkiler Ağı Kuramı, göçü göçmenler, yerleşikler ve 
daha önce göç edenler arasındaki iletişim, haberleşme ve sosyal ağlar 
üzerinden anlamaya çalışır. Crisp’in Göçmen İlişkiler Ağı anlayışına 
göre göçmenler arasındaki ağ, bilgi sahibi olma, minimum maliyet, 
yasadışı göçü artırma ve örgütlenme konusunda yeni göçmenlere ze-
min hazırlamaktadır (Crisp, 2006: 6-7). Daha açık söyleyecek olursak, 
göçmen ilişkiler ağı ile öncü göçmenler yeni gelecek olan göçmenlere 
ülke, vatandaşlık ve göçmenlik kanunları ile ilgili bilgi vermekte, ka-
lacak yer ve finansal destek konusunda yardımcı olmakta, yakalanma, 
tutuklanma ve ülke sınırlarının dışına çıkarılma gibi kamu yararına 
aykırı konularda malumat sağlamaktadır (Çağlayan, 2006: 87).  

Göçmen İlişkiler Ağı, Türkiye’nin göç pratiği yaklaşımı içerisinde 
“Soydaş Göçü” olarak adlandırılmıştır. Ahıska Türkleri özelinde bu 
ilişki ağı; önceki dönemlerde çıkan yasalar ile oturma izni, çalışma 
izni ya da vatandaşlık elde etmiş ilk göçmenlerin, daha sonra gelen 
göçmenler ve geldikleri ülkelerde kalan akrabaları ve arkadaşlarından 
meydana gelmektedir.  5543 sayılı İskân Kanunu’nda iskânlı göç ola-
rak ifade edilen Soydaş Göçü; Kanunun 3. maddesinin f bendinde 
Türk soyundan gelen ve aynı kültüre bağlı olan, özel yasalarla ülke dı-
şından getirilen ve bu yasa maddelerine göre konut verilerek iskânları 
sağlanan göçmenler şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çerçevede ülkeye 
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girişi sağlanan göçmenlere vatandaşlık verilmekte, ikamet edecekleri 
konut ve eşya sağlanmakta ve geçici süre ile geçimini sağlayacak gelir 
yardımında bulunulmaktadır (Özservet, 2015: 7).

Sonuç itibari ile bu ağa soydaşlık ve ortak kökeni önemseyen devlet 
kurumlarının dâhil olması, göçmenlerin yakınları ile ilişkilerini daha 
güçlü devam ettirmelerini sağlamakla kalmamakta, bu ilişki ağının 
ortaya koymaya çalıştığı bilgi ve deneyim paylaşımının devlet eliy-
le göçmenlere sunulmasını sağlamaktadır. Devlet eliyle desteklenen 
bu göç hareketi, bir taraftan göçmenlerin göçmenlik yasalarıyla ilgili 
bilgi edinme sıkıntısını gidermek, vatanından ayrılıp hedef yerleşim 
birimine göç etme maliyetini karşılamak veya minimize etmek, diğer 
taraftan ise illegal göçü engellemek açısından her iki tarafı da süreçten 
memnun edecek planlı ve programlı bir uygulama ortaya koymak açı-
sından faydalı görülmektedir. Anlatılan teori ve tanımlamalar kapsa-
mında Ahıska Türkleri’nin göç sonucu hissedikleri çok yönlü etkileri 
ele alan bu çalışmada verilen cevaplar, çizilen genel teorik çerçeve ile 
koşutluk gösterdiği anlaşılmaktadır.

4. ARAŞTIRMANIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİ

Tablo 1, ankete katılan Ahıska Türkü göçmenlerinin demografik özel-
liklerine ait sonuçları göstermektedir. Tabloya göre, her aileyi temsilen 
bir kişinin katıldığı anket araştırmasında ankete katılan toplam 94 
göçmenin 37’si kadın, 57’si erkektir. Ankete katılan göçmenlerin yaş 
durumu verileri göz önüne alındığında, 0-17 yaş aralığında ankete 
katılan kimsenin olmadığı, 18-24 yaş aralığında ankete 15 kişinin ka-
tıldığı, 25-39 yaş aralığında 43, 40-54 yaş aralığında 20, 55 ve üzeri 
yaş grubunda ise 16 kişinin ankete destek verdiği ortaya çıkmakta-
dır. Ankete katılan göçmenlerden 1 kişinin ilkokul, 52 kişinin orta-
okul, 32 kişinin lise, 6 kişinin lisans ve 3 kişinin lisansüstü eğitim 
durumuna sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine Tablo 1’e göre, 
ankete katılan Ahıska Türkleri’ne sorulan bilinen dil sayısı sorusuna 
verilen cevaplarda; sadece Ukraynaca bilen kişi sayısı 3, sadece Rusça 
bilenlerin sayısı 17 ve sadece Özbekçe bilenlerin sayısı 2’dir. Rusça 
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ve Özbekçe dillerinden ikisini aynı anda bilen kişi sayısı 12, Ukray-
naca-Rusça-Özbekçe dillerinden üçünü aynı anda bilen kişi sayısı ise 
26’dır. Ukraynaca-Rusça dillerinden ikisini aynı anda bilen kişi sayısı 
31, İngilizce-Rusça dillerinden ikisini aynı anda bilen kişi sayısı 2 ve 
son olarak Ukraynaca-Özbekçe dillerinden ikisini aynı anda bilen kişi 
sayısı 1’dir. Dil bilgisi konusunda göçmenlerin iyi bir altyapıya sahip 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle göçmenlerin eğitim ve turizm gibi 
alanlarda istihdam edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Göç ettikleri yerde bulunan mal varlıklarından toplu veya kısmi 
olarak elde ettikleri gelirler bir kenara bırakıldığında, ankete katılan 
göçmenlerin mevcut koşullarda aylık gelir durumları ve düzenli tek 
gelir kaynakları devletten aldıkları 350 TL’lik nakdi tutardır. Mesle-
ki durumlarına bakıldığında ise tarım, hayvancılık, inşaat, garsonluk, 
lokantacılık, pastanecilik, kuaförlük gibi meslek dallarının göçmenler 
arasında ön plana çıktığı görülmektedir. Ayrıca yevmiyeye dayalı bazı 
iş kollarında çalışıldığı sonucuna da ulaşılmaktadır3.

3 Demografik sorulardan 5’incisi aylık gelir seviyesi, 6’ıncısı ise meslek durumu 
ile ilgilidir. Fakat elde edilen tek gelir kaynağı devletten aktarılan 350 TL 
tutarındaki para olduğundan ve meslek gruplarını tablo yapmanın çok alan 
kaplayacağı düşünüldüğünden sözkonusu bilgilerin yazılı olarak ifade edilmesi 
uygun görülmüştür.
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Tablo 1: Demografik Değişkenlere Ait Betimleyici İstatistikler

S-1. Cinsiyet Adet Oran(%) S-1. Cinsiyet Adet Oran(%)

Kadın 37 39.4 Erkek 57 60.6

S-2. Yaş Durumu Sıklık Oran(%) S-3. Eğitim 
Durumu Sıklık Oran(%)

0-17 0 0 İlkokul 1 1.1

18-24 15 16 Ortaokul 52 55.3

25-39 43 45.7 Lise 32 34

40-54 20 21.3 Lisans 6 6.4

55 ve üzeri 16 17 Lisansüstü 3 3.2

S-4. Bilinen Dil 
Sayısı Adet Oran(%) S-4. Bilinen Dil 

Sayısı Adet Oran(%)

Ukraynaca 3 3.2 Ukraynaca-
Rusça-Özbekçe 26 27.7

Rusça 17 18.1 Ukraynaca-Rusça 31 33

Özbekçe 2 2.1 İngilizce-Rusça 2 2.1

Rusça-Özbekçe 12 12.8 Ukraynaca-
Özbekçe 1 1.1

5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLAR

İlk kısmı demografik değişkenlerden, ikinci kısmı ise göç sonrası de-
ğişen mekân ve yaşam algısına ilişkin sorulardan oluşan ankette, ha-
zırlanan soruların birbirinin aynı düşünceleri ölçüp ölçmediği, ölçek 
içerisinde belirli bir tutarlılığa sahip olup olmadığının analiz edilmesi 
gerekmektedir (Brayman ve Kramer, 1990: 77). Bu kapsamda araştır-
manın temel aracı olan anket verilerinin kendi içerisinde tutarlı olup 
olmadığı, güvenilirlik testleriyle ortaya çıkarılabilmektedir. Güvenilir-
lik katsayıları, gerçek skorların varyansının, gözlenmiş skorların var-
yansına oranlanması suretiyle bulunabilir (Clark-Carter, 1997: 338). 
Bu durumda, şayet inceleme sonucunda elde edilecek olan oran 1’e e-
şit olursa, analizde herhangi bir ölçme hatasının olmadığı söylenebilir. 
Oran 0’a yaklaştığında ise analizde ölçme hatalarının fazlaca olduğu 
ifade edilir (Ural ve Kılıç, 2013: 284). Bu durumun analizi için Cron-
bach Alfa Güvenilirlik Testi yapılmaktadır.
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Cronbach Alfa Katsayısı : 

Burada k, ölçekteki soru sayısını,  her bir sorunun varyansını, 
ise genele ait varyansı ifade etmektedir. Cronbach alfa değeri, her 

bir soruya ait varyansların toplamının, genele ait varyansa oranlanma-
sı ile bulunan, ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır. Cronbach alfa 
değeri, 0-1 aralığında değerler alır (Özdamar, 2013, 554).

Tablo 2: Cronbach Alfa Güvenilirlik Testi

Cronbach’s Alpha N of Items
0.703 8

5’li likert tipi anket sorularına ait iç tutarlılığın tespit edildiği 
Cronbach Alpha güvenilirlik testi sonucuna göre iç tutarlılık değeri 
0.703 olarak bulunmuştur. Bu değerin 0.70 değerinin üzerinde olma-
sı sebebiyle ölçeğin yüksek güvenilirlik düzeyine sahip olduğu söyle-
nebilir. Böylece katsayı, toplumsal taramalarda ve bilimsel kanaatlerin 
oluşmasında güvenle kullanılabilir (Özdamar, 2013, 555). Bu doğ-
rultuda yapılan anket çalışmasının güvenilir olduğunu açıkça ifade 
etmekte fayda vardır.
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Tablo 3: Göç Sonrası Değişen Mekân ve Yaşam Algısını Ölçmeye İlişkin 
İstatistiki Sonuçlar - 1

İstatistiksel Tanımlamalar

Ortalama Medyan Mod Standart 
Sapma

S-7.Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
size uyguladığı iskân politikasından 
memnun musunuz?

1.50 1.00 1 0.758

S-8.İkamet ettirildiğiniz ili (Erzincan) ve 
ilçeyi (Üzümlü) beğendiniz mi? 1.61 1.00 1 0.804

S-9.Erzincanlıların size karşı davranış, 
eylem ve söylemlerinden memnun 
musunuz?

1.75 2.00 2 0.923

S-10.Erzincan’daki resmi kurumların, 
STK’ların ve özel kuruluşların 
Erzincan’a uyum sağlama ve Erzincan’la 
bütünleşme konusunda size yardımcı 
olduğunu düşünüyor musunuz?

1.72 1.50 1 0.966

S-11.Bulunduğunuz muhitteki 
komşuluk ilişkilerinden memnun 
musunuz?

1.68 2.00 2 0.832

S-12.Erzincan’da uzun süre yaşamayı 
düşünüyor musunuz? 1.68 1.50 1 0.894

S-13.Erzincan’a ikamet etmeden 
öncesini ve sonrasını karşılaştırdığınızda 
iyi bir karar aldığınızı düşünüyor 
musunuz?

1.72 2.00 2 0.884

S-14.Soydaşlarınıza ve akrabalarınıza 
Türkiye’ye gelmeyi önerir misiniz? 1.35 1.00 1 0.599
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Tablo 3’te verilen betimleyici istatistikler analiz edildiğinde, mod 
değerleri en sık verilen cevapları göstermektedir. Buna göre göç sonra-
sı değişen mekân ve yaşam algısının ölçülmek istendiği 7-14 arası so-
rulara katılımcıların çoğu 1 (kesinlikle katılıyorum) ve 2 (katılıyorum) 
yanıtlarını vermişlerdir.

Tablo 4’e göre; (S-7) Ankete katılan göçmenlerin; %94.7’si, Tür-
kiye Cumhuriyeti devleti tarafından kendilerine uygulanan iskân po-
litikasından memnun olduklarını, (S-8) %90.4’ü ikamet ettirildikle-
ri Erzincan İlini ve Üzümlü İlçesini beğendiklerini, (S-9) %90.4’ü 
Erzincanlıların kendileri karşı davranışlarından memnun olduklarını, 
(S-10) %88.3’ü, Erzincan’daki resmi kurumların, sivil toplum kuru-
luşlarının ve özel kuruluşların şehre uyum sağlama ve şehirle bütün-
leşme konusunda kendilerine yardımcı olduklarını, (S-11) %93.6’sı 
komşuluk ilişkilerinden memnun olduklarını, (S-12) %90.4’ü Erzin-
can’da uzun süre yaşamayı düşündüğünü, (S-13) %92.5’i göç öncesi 
ve sonrası genel durumu kıyasladıklarında iyi bir tercih yaptıklarını ve 
bu kapsamda (S-14) %99’u soydaşlarına ve akrabalarına Türkiye’ye 
gelmelerini önereceklerini dile getirmişlerdir.
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Tablo 4: Göç Sonrası Değişen Mekân ve Yaşam Algısını Ölçmeye İlişkin 
İstatistiki Sonuçlar - 2
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S-7.Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin size uyguladığı 
iskân politikasından 
memnun musunuz?

56 59.6 33 35.1 2 2.1 0 0 3 3.2

S-8.İkamet ettirildiğiniz 
ili (Erzincan) ve ilçeyi 
(Üzümlü) beğendiniz mi?

49 52.1 36 38.3 2 2.1 0 0 7 7.4

S-9.Erzincanlıların size 
karşı davranış, eylem ve 
söylemlerinden memnun 
musunuz?

41 43.6 44 46.8 4 4.3 1 1.1 4 4.3

S-10.Erzincan’daki resmi 
kurumların, STK’ların ve 
özel kuruluşların Erzincan’a 
uyum sağlama ve Erzincan’la 
bütünleşme konusunda 
size yardımcı olduğunu 
düşünüyor musunuz?

47 50 36 38.3 3 3.2 4 4.3 4 4.3

S-11.Bulunduğunuz 
muhitteki komşuluk 
ilişkilerinden memnun 
musunuz?

43 45.7 45 47.9 2 2.1 3 3.2 1 1.1

S-12.Erzincan’da uzun 
süre yaşamayı düşünüyor 
musunuz?

47 50 38 40.4 2 2.1 4 4.3 3 3.2

S-13.Erzincan’a ikamet 
etmeden öncesini ve 
sonrasını karşılaştırdığınızda 
iyi bir karar aldığınızı 
düşünüyor musunuz?

41 43.6 46 48.9 4 4.3 0 0 3 3.2

S-14.Soydaşlarınıza ve 
akrabalarınıza Türkiye’ye 
gelmeyi önerir misiniz?

64 68.1 29 30.9 1 1.1 0 0 0 0
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Ankete katılan göçmenlerin sosyo-demografik faktörlerinin, göç 
sonrası değişen mekân ve yaşam algısı üzerindeki etkisi (7-14 arası so-
rular için) Kruskal-Wallis H testi ile belirlenebilmektedir. Bu kapsam-
da kurulan hipotezler sonucunda; yaş, eğitim durumu, aylık gelir ve 
cinsiyet ile göç sonrası değişen mekân ve yaşam algısı arasında anlamlı 
bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 5: Göç Sonrası Değişen Mekân ve Yaşam Algısını Ölçmeye İlişkin 
Açık Uçlu Sorular

S-15 İkamet ettiğiniz süre içerisinde karşılaştığınız en önemli sorunlar nelerdir?

S-16 İkamet ettiğiniz süre içerisinde memnun olduğunuz en önemli konular 
nelerdir?

S-17 Barınma probleminiz var mı?

S-18 Yiyecek, içecek vb. maddeleri edinmede sorun yaşıyor musunuz?

S-19 Sağlık hizmetleri konusunda sorun yaşıyor musunuz?

S-20 Eğitim hizmetleri konusunda sorun yaşıyor musunuz?

S-21 İşsizlik konusunda probleminiz var mı?

S-22 İş bulma konusunda yetkililer tarafından size yardım ediliyor mu?

S-23 Bulunduğunuz ülkenin ve Erzincan İlinin kültürel değerlerine, gelenek 
görenek ve adetlerine uyum sağlamada zorluk çekiyor musunuz?

S-24 Örf, adet, gelenek ve göreneklerinizi devam ettirme konusunda herhangi 
bir engelle karşılaştınız mı?

S-25 Erzincan’da ikametiniz sonrası akrabalık ilişkilerinizde bir azalma veya 
olumsuz bir durum oldu mu?

S-26 Gelecek dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden beklentileriniz 
nelerdir?

S-27 Gelecek dönemlerde Erzincan’dan beklentileriniz nelerdir?

S-28 Erzincan’da uzun vadede yapmayı planladığınız şeyler var mı?

S-15: İkamet ettiğiniz süre içerisinde karşılaştığınız en önemli 
sorunlar nelerdir? Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’nde ikamet eden Ahıs-
ka Türkleri’nin göç ettikleri günden bugüne karşılaştıkları en önemli 
sorunlar hakkındaki cevapları genel olarak yorumlandığında daha çok 
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maddi konuların ön plana çıktığı görülmektedir. İki katlı binalarda 
ısınma konusunda problemler yaşayan göçmenlerin, soba ve kömür 
ile ısınamadığı dolayısıyla doğalgaz talebinde bulunduğu göze çarp-
maktadır. Sosyal faaliyet ortamlarının yetersizliği, işsizlik ve vatan-
daşlık durumu yine dile getirilen başlıca sorun alanları olarak dikkat 
çekmektedir. Elde edilen cevaplara göre, Ahıska Türkleri’nin göç son-
rası yasadığı en büyük problem ekonomik nedenlere dayanmaktadır. 
Vatandaşlık ve çalışma izninin henüz alınamamış olması, devletin sağ-
ladığı yardımların geçim için yeterli olmaması ve yaşamın pahalılığı 
göç sonrası Ahıskalıların önemli ölçüde maddi sorunlar yaşamasına 
neden olmaktadır.

S-16: İkamet ettiğiniz süre içerisinde memnun olduğunuz en 
önemli konular nelerdir? Ahıska Türkleri, öncelikle vatana gelmek-
ten, kendi milletleri ile bir arada olmaktan ve vatan sahibi olmaktan 
büyük memnuniyet duyduklarını ifade etmektedirler. Hatta kendi ifa-
deleriyle yıllar sonra kendilerine sahip çıkıldığını düşünmektedirler. 
Göç ettikleri yerden alınarak ikamet ettikleri yere getirilinceye kadar, 
süreçten sorumlu personelin işlerini çok titiz biçimde yaptıklarını, dü-
zenli şekilde çalıştıklarını, kendilerine önem vererek çok güzel karşı-
ladıklarını ve rahat yaşamaları için gerekli asgari ortamı sağladıklarını 
söylemektedirler.

S-17: Barınma probleminiz var mı? Barınmaları için yeni yapılan 
villa tipi evlerin kendilerine tahsis edilmesine özellikle sevinen göç-
menler, ev gereçlerinden memnuniyetlerini de belirtmektedirler. Bu 
durum, göçmenlerin özellikle barınma konusunda önemli bir prob-
lem yaşamadıklarını göstermektedir.

S-18: Yiyecek, içecek vb. maddeleri edinmede sorun yaşıyor 
musunuz? Genel olarak gıda konusunda büyük sorunlar yaşamayan 
göçmenler, son dönemde Kızılay’ın kuru gıda yardımı yapmamasında 
yakınmaktadırlar. İhtiyaçlarını gidermek için verilen 350 TL’lik yar-
dımın 200 TL’lik kısmının alışveriş kuponu, kalan kısmının ise nakit 
verildiğini ifade etmektedirler. Kupon ile sadece bulundukları İlçe’de 
alışveriş yapılabildiğini, ancak İlçe’de her şeyin merkeze kıyasla en az 
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iki kat pahalıya satıldığını, bu yüzden verilen yardımın yetersiz kaldı-
ğını ifade etmektedirler.

S-19: Sağlık hizmetleri konusunda sorun yaşıyor musunuz? 
Genellikle sağlık hizmetleri konusunda herhangi bir sorun yaşama-
dıklarını dile getiren göçmenler arasında yalnızca bir kişi, kendileri ile 
hastanelerde ilgilenilmediğini ifade etmiştir. Bir başka kişi ise sağlık 
problemi yaşayan ve Ukrayna’da bulunan hasta kardeşinin de en kısa 
sürede ülkeye getirilmesini talep etmiştir. 

S-20: Eğitim hizmetleri konusunda sorun yaşıyor musunuz? 
Eğitimin önemine vakıf olduğunu düşündüğümüz göçmenler çocuk-
larına (Suriyeli göçmenlere olduğu gibi) üniversiteye giriş imkânı ta-
nınmasını talep etmektedirler. Spor okulları talebi yine sıklıkla dile 
getirilen bir istek olmakla birlikte, kendileri için kursların açılmasın-
dan (özellikle Türkçe öğrenimi, Türk kültür ve yönetim anlayışı, dini 
kurslar) son derece memnun oldukları görülmektedir. Göç ettikleri 
yerde doğalgaz ile ısınan göçmenler, Üzümlü’de kömürle ısınmak zo-
runda olmaları nedeniyle sobanın nasıl yakılacağı ile ilgili eğitimin 
bile kendilerine verildiğini söylemektedirler. Anlatılanlara ilave olarak 
herhangi bir sorun belirtmeyen göçmenler devlet tarafından eğitim 
konusunda yapılan yardım ve çabaları takdir etmektedirler.

S-21: İşsizlik konusunda probleminiz var mı? Göçmenler ka-
lınan süre içerisinde vatandaşlık elde edememenin en önemli sorun-
lar arasında yer aldığı söylemektedirler. Vatandaş olamamanın aidiyet 
duygusunun tam olarak sağlanmasına engel olması ihtimali olmakla 
birlikte bir diğer sorunun çözümüne engel olduğu da ortaya çıkmak-
tadır. Bu göçmenlerin en çok dile getirdiği işsizlik sorunudur. İşsiz 
biçimde evde oturmaktan sıkılan göçmenler, en kısa sürede vatandaş-
lık sorununun çözülerek gerek Erzincan’da gerekse başka şehirlerde iş 
ortamının sağlanması gerektiğini belirtmektedirler. Başka şehirlerde 
bile olsa çalışmanın sorun oluşturmayacağını söyleyerek, Ukrayna’da 
yaşadıkları dönemde de özellikle Kiev ve başka şehirlerde uzun süre 
kalarak çalıştıklarını ifade etmektedirler. Başka illerde bulunan ve hâ-
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lihazırda çalışan diğer Ahıska Türkü soydaşlarının kendilerini çeşitli 
illerdeki iş alanlarına davet ettiklerini de belirtmektedirler.

S-22: İş bulma konusunda yetkililer tarafından size yardım edi-
liyor mu? İş ortamı sağlanması ve vatandaşlık sorunun çözülmesi ko-
nusunda yöneticilerin kendileri ile ilgilendiğini dile getiren göçmenler 
halen somut bir sonuç alamadıklarını söylemektedirler.

S-23: Bulunduğunuz ülkenin ve Erzincan İlinin kültürel de-
ğerlerine, gelenek görenek ve adetlerine uyum sağlamada zorluk 
çekiyor musunuz? Göç sürecini yöneten hükümetin, görevlilerin ve 
Erzincanlıların kendilerine sıcak davrandıklarını ve sahiplendiklerini 
ifade eden göçmenlerin Türkiye’de (onların söylemi ile “vatanda”), 
Erzincan İlinde ve Üzümlü İlçesinde yaşayan vatandaşlarla anlaşma 
ve onların yaşayış tarzına uyum sağlama konusunda herhangi bir so-
run yaşamadıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Soydaşları ile bir arada 
olmaktan ve çatışma ortamından uzaklaşmaktan memnun oldukları 
en sık verilen cevaplardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mem-
nuniyetin onların göç ettikleri yere alışma ve yaşam tarzlarından taviz 
vermeden yaşama konusunda bulacakları rahat ortamdan kaynaklan-
dığı tahmin edilmektedir. Ayrıca göç ettikleri yer ve insanlar hakkında 
“buranın dağlarını ve insanlarını seviyoruz” söylemi göç sonrası deği-
şen yaşam ve mekân algısı noktasında mutluluklarının bir tezahürü 
olarak değerlendirilebilir.

S-24: Örf, adet, gelenek ve göreneklerinizi devam ettirme ko-
nusunda herhangi bir engelle karşılaştınız mı? Erzincan İlinde ve 
Üzümlü İlçesinde yaşayan vatandaşlarla anlaştıklarını, onların yaşayış 
tarzıyla zıt düşmediklerini söyleyen göçmenler, kendi gelenek, göre-
nek, örf ve adetlerini yaşatma konusunda herhangi bir engelle karşılaş-
madıklarını dile getirmekte ve “kendi dilimizi, örf ve âdetimizi burada 
gördük” demektedirler. Vatandaşlık ve işsizlik gibi konuların kendileri 
için şuan daha öncelikli olduğunu vurgulamaktadırlar. Dini açıdan 
bakıldığında; camilerinin olmasından ve ezan sesini duymaktan mem-
nun olan göçmenlerin, huzurlu biçimde dini vecibelerini yerine getir-
me imkânına kavuştuğu görülmektedir.
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S-25: Erzincan’da ikametiniz sonrası akrabalık ilişkilerinizde 
bir azalma veya olumsuz bir durum oldu mu? Genellikle geride ka-
lan akrabaları ile iletişim kurmakta zorlandıklarını söyleyen göçmen-
ler, mevcut koşullarda dünyada 9-10 farklı ülkeye dağıldıklarını ve bu 
nedenle akraba ilişkilerinin olumsuz etkilediğini ifade etmektedirler. 
Söz konusu sorun yüzünden internetin kendileri için önemli oldu-
ğu dile getiren göçmenler, hem Türkiye’deki hem de dünyadaki diğer 
Ahıska Türkleri ile bağların kopmaması adına yıllık olarak düzenlenen 
toplantılara önem vermektedirler. Bu tür olumsuzluklara rağmen (her 
ne kadar geç kalındığını söyleseler de) kendilerine sahip çıkılmasından 
memnun olduklarını, diğer akrabalarının da Ukrayna’dan getirilmesi-
nin iyi olacağını söylemektedirler. Dedelerinin ve büyüklerinin me-
zarlarını geride bırakmaktan ve yıllarca komşuluk ilişkisi yaşadıkları 
bazı Ukraynalı komşularından ayrıldıkları için üzgün oldukları da yi-
ne verilen cevaplardan çıkarılan sonuçlar arasındadır.

S-26: Gelecek dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden 
beklentileriniz nelerdir? Ahıska Türkleri’nin gelecekteki en önemli 
beklentilerine bakıldığında ise; Türk vatandaşlığına geçmenin ilk sı-
rada yer aldığını söylemek mümkündür. Vatandaşlığa geçtikten sonra 
geçinmelerini sağlayacak sigortalı bir iş ortamının sağlanması yine en 
çok dile getirilen beklentiler arasındadır. Tüm Ahıskalıların (akraba-
larının) Türkiye’ye getirilmesini istemekle birlikte hem oradaki akra-
balarının hem de kendilerinin unutulmaması, sürekli yardım edilerek 
sahip çıkılması dileğini vurguladıkları söylenebilir. Ukrayna’daki sa-
vaş ve yaşanan şiddet eylemleri, katılımcılarda korku, endişe ve kaygı 
yaratmış ve bu psikoloji, verilen cevaplarda genellikle huzur, güven ve 
istikrar beklentilerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Verilen 
cevaplarda Türkiye’de yaşanan terör eylemlerinin de biran önce bitme-
sini istemeleri, tarih boyunca birçok çatışma görmüş ve zorunlu göçe 
maruz kalmış Ahıskalıların Türkiye’de de aynı problemleri yaşamak 
istemediklerini göstermektedir. Aynı zamanda göç ettikleri devletin 
en önemli sorunu (terör) ile ilgili bu istek ve ilgi göç ettikleri devle-
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ti sahiplenme açısından önemli bir emare olarak değerlendirilebilir. 
Bunların dışında; çocuklar için sosyal ortamların oluşturulması, oku-
maları konusunda yardımcı olunması, bedava eğitim verilmesi, kreş, 
eczane, internet, doğalgaz, asfalt ve alışveriş merkezi gibi konularda 
eksikliklerin giderilmesini talep etmektedirler. En önemli maddi bek-
lentilerden biri ise ikamet ettikleri evlerin kendilerine “hediye” olarak 
verilmesidir.

S-27: Gelecek dönemlerde Erzincan’dan beklentileriniz neler-
dir? Göçmenlerin Erzincan’dan beklentilerine bakıldığında ise; bu-
lundukları ilçede fabrika açılması ve iş imkânlarının sağlanması yine 
yaşadıkları il ve ilçeden en önemli beklentileri olarak ortaya çıkmak-
tadır. Mümkünse ikamet ettikleri yerde bir iş ortamı sağlanmasının 
onları çok daha mutlu edeceklerini dile getirmektedirler. Erzincan’ın 
İstanbul ve İzmir gibi güzel bir şehir olması iyi niyetinde bulunan göç-
menler; Erzincanlıların kendilerine kucak açmalarını, kardeşleri gibi 
kabul etmelerini, dostluklar geliştirmelerini, onların saygı, sevgi ve 
yardımlarına ihtiyaç duyduklarını ifade etmektedirler. Erzincanlıların 
kendilerini kabullenmelerine ve korumalarına önem veren göçmenler 
birlik ve beraberlik içinde iyi anlaşarak mutlu ve huzurlu bir ortam 
oluşturulması beklentilerini devamlı tekrarlamaktadırlar.

S-28: Erzincan’da uzun vadede yapmayı planladığınız şeyler 
var mı? Göçmenlerin Erzincan’da uzun vadede yapmayı planladıkları 
faaliyetlerin en önemli ortak noktası, pragmatik ve ekonomik temelli 
planlar olmasıdır. Göçmenler; bağcılık ve arıcılık yapmak, lokanta, 
pastane ve kuaför salonu açmak gibi iş alanlarına girerek kazandıkları 
para ile geçimlerini sağlamak, çocuklarını okutmak, onları spor okul-
larına göndermek ve onlara iyi bir gelecek hazırlamak istemektedirler. 
Böylece hem şehre ve bölgeye hem de ülkeye katkıda bulunacaklarını 
düşünmektedirler. Bu soruya verilen cevaplar bir taraftan katılımcıla-
rın istihdam ile ilgili yönelimlerini gösterirken bir taraftan da onların 
Türkiye’yi ve Erzincan’ı benimseyerek uzun vadeli planlar yaptığını ve 
burada uzun süre yaşamak istediğini göstermektedir.
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6. ERZİNCAN’IN ÜZÜMLÜ İLÇESİ’NE 
YERLEŞTİRİLEN AHISKA TÜRKLERİ HAKKINDA 
YAPILAN ÇALIŞMALAR, KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
VE GELECEKTE UYGULANMASI PLANLANAN 
HİZMETLER4

Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’ne yerleştirilen Ahıska Türkleri’nin psi-
ko-sosyal durumlarının değerlendirilmesi ve adaptasyon sürecini sağ-
lıklı bir şekilde atlatabilmeleri için ilçe bazında yapılan çalışmalar ve 
gelecekte uygulanacak hizmetlerin tespiti amacıyla Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi ve 
Üzümlü Kaymakamlığı’ndan yerleşkedeki göçmenler hakkında bilgi 
alınmıştır.    

Bu çalışmanın temel argümanını da oluşturan Ahıska Türkleri’nin 
göç sonrası değişen mekân ve yaşamı ile birlikte ortaya çıkan konut, 
barınma, sağlık, eğitim, güvenlik, işsizlik ve finansal problemlerin tes-
piti ve idarecilerin bu sorunlara karşı aldıkları/alacakları önlemler ile 
gelecekteki uygulanacak hizmetlerin teşhisi için yukarıda ifade edilen 
ilgili kurumlar tarafından yapılan anket ve bilgilendirme çalışmaları 
bu göç pratiği hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Yapılan çalışmada, 17.05.2015 tarihinde Bakanlar Kurulu Kara-
rı gereği Rusya’nın ilhakı sonucu savaş bölgesinde kalan 677 Ahıska 
Türkü ailenin Türkiye’de iskân edilmesi kararı alınmıştır. Bu karar ile 
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine getirilen göçmenlerin, ilçede inşa edilmiş 
ve boş bulunan 595 adet TOKİ konutuna yerleştirilmeleri için Maliye 
Bakanlığı’ndan 8 milyon TL ödenek ayrıldığı belirtilmektedir. Ayrıca, 
Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla 
ilçede bulunan 595 adet TOKİ konutundan 329 tanesine iskânı sağ-
lanan Ahıska Türkü için dayanıklı tüketim, mobilya, tekstil, zücaciye, 

4 Bu bölümde aktarılan bilgiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erzincan İl 
Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi ve Üzümlü Kaymakamlığı’ndan alınan bilgi 
notları, yerleşkedeki göçmenlerin psiko-sosyal durumları ile ilgili değerlendirilme 
anketleri ve yerel birimler tarafından yapılan sosyal çalışmalardan derlenerek 
oluşturulmuştur.
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ısı ve enerji ürünleri ile Geyikli Mahallesi’nin (ilçede Ahıska Türkle-
ri’nin iskânının sağlandığı iki mahalleden biri) fosseptik kuyusu yapı-
mı için toplam 5.006.712 TL harcama yapıldığı bilgisi verilmektedir.

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 12.02.2016 tarihinde 
20 meslek elemanının (2’şer kişilik gruplardan oluşan 10 çalışma gru-
bu üyesi) göçmenlere yönelik yaptığı alan çalışması ile Ahıskalı aile-
lerin tüm bilgileri edinilmiş, göçmen ailelerin hem istihdam hem de 
barınma ile ilgili eksikleri saptanmaya çalışılmıştır. TC kimlik numa-
raları verilen Ahıska Türkleri’nin içinde meslek sahibi olanlara yönelik 
çalışmalar başlatılarak sosyal destek sistemlerine bağımlı hale gelmele-
rinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Erzincan Sosyal Hizmet Merkezi’nin verdiği bilgilere göre, Ahıs-
ka Türkleri’nin bölgeye iskânı sağlanır sağlanmaz, 609 erkek ve 591 
kadın olmak üzere toplam 1200 kişinin ilk sağlık taramalarının ger-
çekleştirildiği, yaş grubuna göre aşılarının yapıldığı, ayrıca Sosyal Hiz-
metler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen psikolog ve sosyologlar 
aracılığıyla uyum ve entegrasyon üzerine anket çalışmaları gerçekleşti-
rildiği vurgulanmaktadır. Yine, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından 
görevlendirilen uzmanlar aracılığıyla ailelere “sağlık okuryazarlığı eği-
timi” verilmiştir. İlçeye yerleştirilen Ahıska Türkleri için Sosyal Yar-
dımlar Genel Müdürlüğü’nden 3.065.000 TL talep edilmiş, ailelerin 
harcamaları bu ödenekten yapılmıştır. 24.11.2015 ile 31.05.2016 
tarihleri arasında yapılan harcamalara baktığımızda ayrılan bu öde-
neğin 1.705.765 TL’sinin harcandığı görülmektedir. Bu harcamanın 
390.149 TL’si alışveriş çeki ödemesi, 783,790 TL’si nakdi yardım ola-
rak yapılmış, kalan kısmı ise sağlık, gıda, temizlik, yakıt, elektrik, su 
abonelikleri ve kullanım ücreti olarak gerçekleştirilmiştir.   

Ahıska Türkleri’ne yönelik sosyal uyum ve eğitim çalışmaları çerçe-
vesinde, Nisan 2016’da bölgeye gelen göçmenler arasından belirlenen 
324 öğrenciye Türk Eğitim Sistemi, Türkiye’nin Coğrafi Yapısı, Türk 
Anayasası ve idari isleyiş konuları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
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tarafından uyum programları düzenlenmiştir5. Üzümlü Halk Eğitim 
Müdürlüğü kurs istatistik bilgilerine göre şuana kadar okuma yazma 
kurslarına 33 kadın, 43 erkek olmak üzere toplam 76 kişi başvurmuş, 
52 kişi kursu başarı ile tamamlayarak belgelerini almıştır.  

Ahıska Türkleri’ne yönelik gelecekte uygulanması planlanan hiz-
metler incelendiğinde; yerleştirildikleri TOKİ konutlarının çevre 
düzenlemesi ve etrafının çevrilmesi için 3.000.000 TL’lik kaynak 
ayrıldığı görülmektedir. Buna ek olarak, Üzümlü İlçesi Bayırbağ ve 
Geyikli mahallelerini kapsayan doğalgaz projesi için Enerya Firması 
ile anlaşılmış ve şuana kadar projenin %60’i tamamlanmıştır. Bölge-
ye gaz gelmesi ile birlikte evlerde bulunması gereken kalorifer tesisatı 
için hane başına belirlenen 6.000 TL üzerinden toplamda gerekli olan 
3.480.000 TL’lik tutar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden talep 
edilmiş ve ödemenin yapılması beklenmektedir. Yine, yerleşkelerde 
belirlenen 16 noktada kamera sistemi kurulması gerekliliği tespit edil-
miş olup, konu ile ilgili gerekli olan 1.500.000 TL’lik sistem için ihale 
yapılmıştır. Buna ek olarak, ilçede diş röntgen cihazı ve diş ünitesine 
ihtiyaç duyulduğu da belirtilmektedir. Son olarak, Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, Ahıska Türkleri’nin istihda-
mı için Üzümlü İlçesi sınırları içerisinde hazineye ait 168.000 m2’lik 
alanda toplam yatırım tutarı 10.000.000 TL olan “Yay Çatılı Seraların 
Kurulması” için çalışmalar başlatılmıştır. Göç ettikleri bölgede tarım 
ile uğraşan Ahıska Türkleri’nin istihdamı ve bölge halkının sebze ihti-
yacını giderebilmek için ortaya konan bu projede 57 Ahıskalı aile (Yak-
laşık 300 kişi) ve Üzümlü ilçesinde bulunan 15 işsiz gençin istihdam 
edilecek olması, doğrudan ve dolaylı olarak hem içinde Ahıskalıların 
da bulunduğu Üzümlü halkı hem de esnaflar, nakliyeciler, toptancılar 
ve seracıların bu projeden yararlanmasını sağlayacaktır. Sonuç olarak 
elde edilen bilgiler ışığında, Erzincan İli Üzümlü İlçesine yerleştirilen 
Ahıska Türkü ailelere yönelik sosyal hizmet ve saha çalışmalarının ta-

5 Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’ne yerleştirilen 116 Ahıska Türkü ailede; 80 okul 
öncesi, 122 ilkokul, 79 ortaokul ve 43 lise öğrencisi olmak üzere toplam 324 
öğrenci bulunmaktadır.
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mamlandığını ve bu ailelerle yapılan birebir görüşmeler ile bölgeye 
yeni gelecek olan göçmenlerin adaptasyon süreçlerini atlatabilmeleri 
adına rehberlik ve danışmanlık odaklı hizmet hazırlıklarının yapıldı-
ğını söyleyebiliriz. Bu durum, soydaşlık ve ortak köken çerçevesinde 
göç sürecine dâhil olan devlet kurumlarının uyguladığı göçmen poli-
tikasının Erzincan’a yerleştirilen Ahıska Türkleri açısından ayrıcalıklı 
bir göç pratiğine dönüştüğünü göstermektedir.

7. SONUÇ

Ortak köken, soydaşlık ve dostluk bağları nedeniyle imtiyazlı bir hal 
alan Ahıska Türkleri’nin Türkiye’ye göç hareketi, devletin önemli des-
teği sayesinde, yardımlaşma mekanizmaları ve bürokratik süreçlerin 
hızlandırılmasıyla göçmenlerin mali, sosyal ve ekonomik yüklerini 
azaltmaktadır. Diğer bir deyişle devlet destekli göçmen ilişkiler ağı 
ile ortaya konan göç pratiği arasında doğrudan bir etkileşim söz ko-
nusudur. Devlet eliyle desteklenen bu göç hareketi, bir taraftan göç-
menlerin göçmenlik yasalarıyla ilgili bilgi edinme sıkıntısını giderme, 
mekânsal değişim maliyetlerini en aza indirme, diğer taraftan ise il-
legal göçü engelleme açısından her iki tarafı da bu süreçte memnun 
edecek planlı ve programlı bir uygulama olarak ortaya çıkmaktadır.

Üçbin’e yakın Ahıska Türkü’nün Ukrayna’da yaşanan savaş ve ça-
tışmalar sonrası Türkiye Cumhuriyeti devletinin talimatı ile Türki-
ye’ye getirilmesi; coğrafi durum şekli açısından dış göç ve göç kararı-
nın alınış biçimi açısından zorunlu bir göç özelliği taşımaktadır. Yine, 
ankete katılan göçmenlerin %90’dan fazlasının Erzincan’da uzun süre 
yaşamayı düşündüğünü belirtmesi, bu göç pratiğinin zaman dilimi 
açısından kalıcı bir göç özelliği taşıdığını göstermektedir. Ankete katı-
lan göçmenlerin %90’dan fazlasının göç öncesi ve sonrası genel duru-
mu mukayese ettiklerinde iyi bir tercih yaptıklarını düşünmeleri ve bu 
kapsamda neredeyse tamamının soydaşlarına ve akrabalarına Türki-
ye’ye gelmelerini tavsiye edeceklerini dile getirmiş olmaları, Erzincan’a 
göç eden bireylerin “Göçmen İlişkiler Ağı” ile oluşturacakları iletişim, 
haberleşme ve sosyal ağlar üzerinden yeni göç edecek bireyleri cesaret-
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lendirecekleri ve göçün kitlesel bir hal almasını sağlayacakları sonucu-
na ulaşmamızı sağlamaktadır. Bir diğer ifadeyle Ahıskalı göçmenlerin 
bazı sorunlara rağmen yerleştirildikleri evler, temel ve zorunlu ihti-
yaçlara/hizmetlere ulaşmadaki kolaylık, içinde bulundukları toplum 
tarafından sahiplenme, çatışma ortamından uzaklaşma, kendi gele-
neklerine göre yaşama ve bulunduğu ilçenin doğasını beğenme gibi 
maddi ve manevi birçok yönden memnun kaldıkları söz konusu göç 
süreci onları, göç ettikleri yerdeki koşullarına kıyasla kendileri için da-
ha avantajlı bir tercih yaptıkları sonucuna götürmektedir. Bu nedenle 
neredeyse göçmenlerin tamamı geride kalan akraba ve soydaşlarına 
Türkiye’ye göç etmeleri konusunda olumlu tavsiyede bulunacaklarını 
dile getirmektedir. Diğer taraftan; işsizlik, geçim sıkıntısı sorununun 
çözülmesi için iş ortamının sağlanması ve vatandaşlık sorunun çözül-
mesi gibi pragmatik ve ekonomik temelli sorunlar ve istekler Erzin-
can’a göç eden Ahıskalıların defalarca tekrar ettikleri öncelikli sorun 
alanları olarak göze çarpmaktadır. Fakat bu sorunların göç konusunda 
tavsiye alacak geride kalan akraba ve soydaşlara yansımayacağı düşü-
nülmektedir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu sorunları 
kısa sürede çözeceği konusunda Ahıskalı göçmenlerin olumlu bir ba-
kış açısına sahip oldukları görülmektedir. Sonuç olarak, göç ettikleri 
ülkenin ve vatandaşların kendi soydaş ve dindaşları olması nedeniyle 
ayrıcalıklı göç politikalarından yararlanan Ahıskalılar; diğer göçmen-
lere kıyasla maddi ve manevi açıdan aldıkları tüm destekler nedeniyle 
mekânsal ve yaşamsal açından minimize edilmiş bir göç sürecine atıl-
makta ve bu durum onların Türkiye’de ve Erzincan’da bulunan yerle-
şik vatandaşlar ile toplumsal uyum ve bütünleşme sürecini kolaylaştı-
rıp hızlandırmaktadır.
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MAKALE GÖNDERME KOŞULLARI

Makalenin incelemeye alınması için aşağıdaki yazım ve atıf kurallarına 
göre düzenlenmesi gerekir.

A) Yazım Kuralları

1. Türkçe ve İngilizce başlıklar,  öz (en fazla 100 kelime), anahtar keli-
meler (en az 3, en çok 5 kelime), abstract ve keywords tam olmalıdır. 
Öz ve anahtar kelimeler başlıktan hemen sonra yer almalıdır.

2. Makale, e-posta veya posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderildiğinde 
elektronik kopyası da eklenmelidir.

3. Bilgisayar ortamında (Microsoft Ofis Word formatında) yazılmış ma-
kalelerin; yazar ismi ve unvanı belirtilmeksizin bir nüshası, kopyalan-
mış ve dosya adı belirtilmiş e-posta veya CD ile birlikte gönderilme-
lidir.

Metinde;

• Yazı karakteri Times New Roman,

• Makale başlığı 18 punto, koyu, küçük harf,

• Öz, anahtar kelimeler, abstract, keywords ve özet metinleri italik, 10 
punto; makale başlığının İngilizcesi koyu, italik, 11 punto ve sola 
yaslı,

• Ana başlıklar 11 punto, koyu ve büyük harf,

• İkinci başlıklar 11 punto, koyu ve küçük harf,

• Üçüncü başlıklar 11 punto, koyu, italik ve küçük harf,

• Metinde satır aralığı tek, 11 punto, paragraflardan sonra boşluk 2nk 
ve kaynakça 10 punto ve sola yaslı kullanılmalıdır.
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Makaleler, basım aşamasında düzelti için yazara gönderilmeyecektir.

4. Yazar(lar), akademik ve/veya yönetsel unvanını, çalışma alanlarını, 
başlıca eserlerini içeren kısa mesleki özgeçmişlerini (en çok 50 söz-
cük), iletişim bilgilerini (kurum adresleri, yazışma adresleri telefon ve 
e-posta adresleri) bildirmelidirler.

5. İlgilenenlerin doğrudan yazarlarla iletişim kurmasını sağlamak ama-
cıyla, yazarın bu izni vermediğine ilişkin bir açıklama yapılmadığı sü-
rece e-posta adresi dergide yayınlanacaktır.

B) Atıf Kuralları

• Metin içindeki gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. 

• Metin içindeki yollamalar, ayraç içinde(yazarın/yazarların soyadı, 
kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırasını izleyerek verilmeli 
ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle içeren kaynakça 
listesi, metin sonunda, yollama sistemine uygun olarak gösterilmeli-
dir. Niteliğine göre kaynağın metin içindeki yollamalarda ve kaynak-
çadaki yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir:

 Tek yazarlı kitaplar ve makaleler

Metin içinde: (Ekşi, 1999: 3)

Kaynakçada: Ekşi, N. (1999), Mültecilere ve Sığınmacılara İlişkin Mevzu-
at, Beta Yayınları, İstanbul.

Metin içinde: (Kirişçi, 2009: 32)

Kaynakçada: Kirişçi, K. (2009), “The Transformation of Turkish Fo-
reign Policy: The Rise of the Trading State”, New Perspectives on Tur-
key, No:40,s.29-57.

İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Castles & Miller, 2008: 42)

Kaynakçada: Castles, S. & Miller, M.  J. (2008), Göçler Çağı. Modern 
Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri (Çev. B. Uğur Bal ve İbrahim Ak-
bulut), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.



Makale Gönderme Koşulları

  GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ     173

Metin içinde: (İçduygu & Aksel, 2013:107)

İçduygu, A. & Aksel, D. B. (2013), “Turkish Migration Policies: A Cri-
tical Historical Retrospective”, Perceptions, Volume 18, Number 3, Au-
tumn, s. 105-130.

İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Simon vd., 1973:131)

Kaynakçada: Simon, H. A., Smirhburg, D. W. & Thompson, V. A. 
(1973), Kamu Yönetimi, (Çev. Cemal Mıhçıoğlu), AÜ SBF, Ankara.

Makaleler için de aynı sistematik izlenecektir.

Metin içinde: (Çitci, 1998:xii)

Kaynakçada: Çitci, O. (Ed.) (1998), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve 
Gelecek, TODAİE, Ankara.

Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler

Metin içinde: (Ostrom, 1982:43)

Kaynakçada: Ostrom, V. (1982), “The Theory and Practice of Public Ad-
ministration as a Science of the Artifactual”, A.Uveges, Joseph (Ed.), Pub-
lic Administration: History and theory in Contemporary Perspective, Marcel 
Dekker, Inc., New York, s.39-53.

Yazarsız/Kolektif yayınlar:

Metin içinde: (AFAD, 2013: 25)

Kaynakçada: AFAD (2013), Türkiye’de Suriyeli Sığınmacılar, AFAD, 
Ankara.

İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:

Metin içinde: (Erer, 1963:219)

Kaynakçada: Erer, T. (1963), On Yılın Mücadelesi, Ticaret Postası Mat-
baası, İstanbul’dan aktaran Cem Eroğul, Demokrat Parti (Tarihi ve İde-
olojisi), AÜ SBF Yayın No:294, Ankara 1970, s.102.
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Elektronik ortamdan yapılan yollamalar:

Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki yollamalar yazılı 
kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soya-
dı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, parantez 
içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki 
örneğine uygun olarak verilmelidir.

Metin içinde: (Nielsen, 1999)

Kaynakçada: Nielsen, J. (1998), “Content Integration”, http://www.use-
it.com/alertbox/990627.html (18.10.1999)

Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki yollamalarda site-
nin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde verilmelidir. Kaynak-
çada ise alt adresleri de kapsayan site adresi yine siteye ulaşma tarihi ile 
birlikte ayraç  içinde verilmelidir.

Metin içinde: (goc.gov.tr, 2014)

Kaynakçada: (http://www.goc.gov.tr/icerik6/turkiyeye-gi-
ris_409_410_411_icerik, 15.03.2014).

Yollamalar dışındaki açıklamalar, dipnot biçiminde ilgili sayfa altında be-
lirtilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için irtibat:  Eğitim Dairesi Başkanlığı /Göç Araştırma-
ları Merkezi Çalışma Grup Başkanlığı

Telefon: (312) 422 07 90/ 0781 /e-posta: gam@goc.gov.tr  / makale@
goc.gov.tr

ÖNEMLİ NOT: Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, kör 
hakem ve kör Yayın Kurulu yöntemiyle değerlendirilecektir. Makaleler, 
Yayın Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilecek ve uygun bulunanlar 
iki ayrı hakeme gönderilecektir.  İki hakemin görüş ayrılığı durumunda 
üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulacaktır. Hakemlerden gelen ra-
porlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesin-
de düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilecek ve bu ka-
rar yazara bildirilecektir. Basımı uygun bulunan makalelerin, yayımlanıp 
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yayımlanmayacağına  ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın 
Kurulu karar verecektir. Yazar, e-posta yoluyla süreçten haber edilecektir. 
Yayımlanan makalenin yazarına beş adet dergi ücretsiz gönderilecektir. 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü(GİGM), Göç Araştırmaları Dergisi’nde 
yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların fiziki ve elektronik ortamda 
tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere, tüm yayın hakları-
na sahiptir. Makalenin yazar(lar)ı tarafından aşağıdaki taahhütnamenin 
imzalanarak e-posta ya da posta yoluyla tarafımıza ulaştırılması gerek-
mektedir:

“Derginize göndermiş olduğum ................................................................
başlıklı makalemin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığını, yayın-
lanmak üzere kabul edilmediği ve halen başka bir yerde yayınlanmak üzere 
değerlendirme aşamasında olmadığını açıkça bildiririm. Yayına kabul edi-
len makalemin bütün yayın haklarına Göç Araştırmaları Dergisi’nin sahip 
olduğunu kabul ederim.”




