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I. GİRİŞ
ları pahasına kaçarken, kendi ülkeleri nezdinde en iyi ihtimalle muhalif
sayılmaktadırlar. Bu da onların geri
dönmelerini güçleştirdiği kadar çıktıkları tehlikeli yolculukta, hukuki ve
siyasi koruma olmaksızın, istenmedikleri bir ülkeden yine istenmedikleri bir başka ülkeye doğru savrulacakları anlamına gelmektedir.

Mülteci; 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nde “ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir
toplumsal gruba mensubiyeti veya
siyasi düşünceleri yüzünden zulme
uğrayacağından haklı sebeplerle
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin
korumasından yararlanamayan veya
söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen her şahıs”1 olarak
tanımlanmıştır.

Bu manada mülteci/sığınmacıların
ortak sorunu, vatandaşlık bağı ile
bağlı oldukları devletlerinin, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşına sahip çıkması görevini yerine
getirmesi bir yana, bazı durumlarda
bu insanların bulundukları ülkelerde
dahi yakalanmaları ve cezalandırılmaları yönünde çalışmalar yürütmesidir.

Tanımda belirtilen unsurların dışında, bugün savaş, kıtlık, doğal afetler
gibi nedenlerle de milyonlarca insan
yerlerinden edilmiş veya olmuş ve
maalesef geri dönemeyecekleri bir
yolcuğa çıkmıştır. Arkalarında yıkık
şehirler, terör, kaos ve savaşı bırakan bu insanlar, vatanlarından can-
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nın üçüncü dünya ülkelerinde barındığı görülmektedir. Dünyanın en fakir
ülkelerinden Bangladeş’te sadece
1,5 milyon Arakanlı mülteci vardır.
BMMYK verilerine göre Türkiye, göç
etmek zorunda kalan Suriyeli mültecilerin/sığınmacıların 2.935.629’una
ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum
Türkiye’yi dünyada en fazla Suriyeli
mülteci barındıran ülke konumuna
getirmiştir. Lübnan, 1.192.753 kişiyle
Türkiye’nin ardından en fazla Suriyeli kabul eden ikinci ülke olurken
yine bölge ülkelerinden Ürdün’de de
629.128 Suriyeli mülteci bulunmaktadır.5

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin (BMMYK) 2015 yılında hazırlamış olduğu “Küresel Eğilimler Raporu”2 verilerine göre, dünya üzerinde mültecilerin sayısının 55
milyonu aştığı tahmin edilmektedir.
Sayının bu kadar fazla oluşu ve sürekli artış göstermesi, dünyada ciddi
bir insani krizin yaşandığını ortaya
koymaktadır. Günümüzde bu sayıdaki en büyük yüzdeye ise Suriyeliler
sahiptir. BMMYK’nın verilerine göre
sadece Suriyeli mültecilerin sayısının 5.713.000’e ulaştığı,3 ülke içinde
evlerini bırakıp başka yerlere göç etmek zorunda kalanların sayısının da
7,6 milyonu bulduğu belirtilmektedir.4 Kaldı ki son dönemde Suriye’deki Rusya varlığı veya DAEŞ tehdidi
sebebiyle yine çok sayıda sivil, güvenli gördükleri yerlere gitmek için
ülke içinde yer değiştirmek zorunda
kalmıştır. Hâlihazırda Suriye’de yerleşik olan ciddi bir nüfusun da Suriye dışına kaçmak zorunda kalması
ihtimali gündeme gelmiştir.

Bununla birlikte Katar, Birleşik Arap
Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt
ve Bahreyn gibi bazı Körfez ülkeleriyle Rusya da dâhil olmak üzere
yüksek gelirli ülkelerden Japonya,
Singapur ve Güney Kore ise Suriyeli
mülteciler konusunda kayıtsız kalmaktadır.
Avrupa’nın kabul ettiği veya kabul
edeceğini açıkladığı mülteci sayıları
ise ancak yüzler veya binlerle ifade
edilmektedir. Dünyanın, özelde Avrupa’nın, yaşanan insani kriz karşısında
takındığı tavır hiçbir insani sorumlulukla bağdaşmamaktadır. Zira, Suriye’de beş yılı aşkın bir süredir devam
eden savaş, insanların hayatlarını
hiçe sayarak çok tehlikeli kara ve de-

Suriye halkının bu oranda göç etmek
zorunda kalması ile birlikte, Avrupa’da
mülteci krizi alarmı verilmiş, sınır güvenliği politikalarıyla sınırlar yükseltilerek bu yöndeki göçün önüne geçilmeye çalışılmıştır. Oysaki hâlihazırda
dünyadaki mülteci sayılarına bakıldığında en fazla mültecinin/sığınmacı-
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İsveç

Norveç

Danimarka

İngiltere

Hollanda

Almanya

Belçika

Avusturya

Macaristan

Fransa

Sırbistan

İsviçre

Bulgaristan
Yunanistan

Türkiye

İspanya
Suriye
Lübnan

Irak

Ürdün
Kaynak: BMMYK

Libya

Mısır

hem de kamuoyunu bilgilendirmek
amaçlanmaktadır. Zira bugün yaşanan bu insani duruma Avrupa’nın
sömürge tarihi, silah ticareti ve petrol kaynaklarına erişim gibi ekonomik ve siyasi politikalarının sebep
olduğu herkesin malumudur. Bu
çalışmada Avrupa’nın mültecilere
bakışı sayılar, resmî açıklamalar ve
anlaşmalar dikkate alınarak eleştirel
bir şekilde açıkça ortaya konulmaya
çalışılmıştır.

niz yolculuklarına çıkmalarına neden
olmaktadır. Bir umudun peşinden
Batı’ya giden ve sayıları on binleri geçen mülteciler, bu uğurda Akdeniz’de
hayatlarını yitirmekte, ölen mülteci
çocuk bedenleri tatil beldelerindeki
kumsallara vurmaktadır.
Bu çalışma ile bugün sayıları 55 milyona dayanmış mültecilerin/sığınmacıların durumuyla ilgili hem Avrupa’ya sorumluluğunu hatırlatmak
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II. AVRUPA’DAKİ
MÜLTECİ SAYISI
BMMYK bugün sadece Suriyeli mültecilerin sayısının 5.713.000’e ulaştığını, ülke içinde evlerini bırakıp başka
yere göç etmek zorunda kalanların
sayısının ise 7,6 milyonu bulduğunu
açıklamıştır.6 Çok sayıda Suriyeli, öncelikle herhangi bir Avrupa ülkesine,
sonrasında Almanya gibi ekonomik
olarak işçiye ihtiyacı olan ülkelere
geçmek niyetiyle bulundukları yerleri terk etmektedir. İlk varılan ülkeden
başka ülkelere devam etmek istemelerinin ardında ise yetersiz karşılama

koşulları,

sığınma

prosedürlerine

erişimde karşılaştıkları zorluklar, diğer ülkelerde yaşayan aile üyelerinin
olması ve diğer ülkelerde daha iyi
yardım ve entegrasyon şanslarının
olduğuna dair inançları yatmaktadır.
Peki ülkesinden göç etmiş, aralarında bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların
bulunduğu bu insanların ne kadarına veya hangi özelliklerde olanlarına
Avrupa kapıları açılmaktadır? Bu soruyu ülkeler bazında sayılarla ifade
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TÜRKİYE
2.935.629

HASEKİ
EL-RAKKA
HALEP
İDLİP
LAZKİYE

HAMA

SURİYE
DEYRİZOR
HUMUS

LÜBNAN
1.192.753

MISIR
119.151

ŞAM

ÜRDÜN
629.128

AVRUPA’DA İLTİCA BAŞVURULARI

hayata geçirdiği sınır güvenliği politikalarıyla sınırlarının denetimini artırarak bu göç krizinin önüne geçmeye çalışmaktadır. Hâlbuki rakamlara
bakıldığında ekonomik anlamda AB
ülkeleri ile yarışamayacak düzeyde
olan ülkeler dahi bu insani krize sessiz kalamayıp üzerlerine düşeni yapma gayreti içerisine girmişken Avrupa’nın bu kaygısını anlamak mümkün
değildir.

etmek, olayın vahametini anlamak
ve anlatmak için önemlidir.
Öncelikle bir kez daha belirtmek gerekir ki, özellikle Suriye halkının beş
yılı aşkın bir süredir şiddeti artarak
devam eden savaş nedeniyle hem
can güvenliği hem de gelecek kaygısı ile Avrupa’ya yönelmeye başlaması, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine
mülteci krizi alarmı verdirmiştir. Öldürülmekten, işkenceden, yokluktan, yoksulluktan kaçan bu insanların kendi korunaklı dünyasına zarar
vereceğinden korkan Avrupa, derhâl

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM)
raporuna göre, 21 Aralık 2015 tarihi
itibarıyla Avrupa ülkelerine deniz ve
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Avrupa’da
İltica Başvuruları

kara yoluyla geçen sığınmacıların sayısı 1.006.000’dir.7 Avrupa ülkelerine
değişik yollardan gelen ve uluslararası koruma başvurusunda bulunan
sığınmacı sayısı ise AB İstatistik
Kurumu verilerine göre 2015 yılının
Eylül ayından geriye doğru 12 aylık
periyotta 942.400 kişidir.8 Mülteci/sı-

Almanya
%98,783
İsveç
%64,685

ğınmacılar için AB ülkeleri arasında
iltica başvurusunda öncelikli hedef
ülkenin Almanya olduğu görülmektedir. Almanya’yı -geçtiğimiz aylarda
mültecilerin her türlü engellemelere
karşı güç bela ulaşabildikleri- Macaristan ve son dönemdeki mülteci politikaları ile dikkat çeken İsveç takip
etmektedir.

Sırbistan
%49,446
Macaristan
%18,777
Avusturya
%18,647

AB ülkelerine yapılan uluslararası
koruma başvurusu sayıları her ne kadar bu şekilde gözükse de yapılan koruma taleplerinin kabulü noktasında
AB’nin epey ince eleyip sık dokuduğu ortadadır. Bu da bize Avrupa’nın
sığınmacılara insani açıdan bakmak
yerine faydacı bir gözle baktığını göstermektedir. Nitekim AB İstatistik
Kurumu verilerine göre; 2014 yılında
uluslararası koruma başvurusunda bulunan sığınmacıların sayısının
yaklaşık olarak 570.000 civarında olduğu anlaşılmaktadır. Bu başvuruların ise yalnızca 184.665 kadarı kabul
edilerek uluslararası koruma statüsü
verilmiştir.9

Bulgaristan
%15,197
Hollanda
%14,137
Danimarka
%11,296
İsviçre
%8,288
Britanya
%7,030
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AB ile Türkiye arasında yapılan Geri
Gönderme Sözleşmesi, özellikle son

Fransa
%6,657

dönemdeki görüşmelerde gündeme
gelen geri gönderilen her mülteci
için bir Suriyeli alınacak olması ko-

Belçika
%6,334

nusu, Avrupa’nın bu noktada ayrıca
nitelikli (makbul) mülteci arayışı içinde olduğunu da ortaya koymaktadır.

İspanya
%5,554

Yandaki tablodan da görüleceği üzere BMMYK verilerine göre Avrupa
ülkelerine olan iltica başvurularının

Norveç
%4,039

büyük çoğunluğu Suriye vatandaşları tarafından yapılmaktadır.
Suriye vatandaşları Avrupa’da birkaç

Yunanistan
%3,545

ülkede

yoğunlaşmış

durumdadır.

Buna göre Suriyeli sığınmacıların
tüm yeni başvurularının %56’sı İs-

Karadağ
%2,960

veç ve Almanya’ya olurken en çok
başvurunun yapıldığı ilk beş ülke (İsveç, Almanya, Sırbistan, Macaristan

Güney Kıbrıs
%2,622

ve Avusturya) başvuruların yaklaşık
%70’ini almıştır.
İstatistiklere göre Almanya, kendi-

Romanya
%2,292

sine yapılan uluslararası koruma
başvurusu sayısı ile paralel olarak
en çok koruma statüsü veren ülke

İtalya
%2,143

konumundandır. Koruma başvurusu
reddedilen sığınmacılar ise sığındıkları ülkelerde ya kaçak konumda kalmaya devam etmekte ya da bir şekil-

Makedonya
%2,051

de bu ülkeleri terke zorlanmaktadır.
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III. AVRUPA’NIN
MÜLTECİLERE YAKLAŞIMI
A. Ülke Bazlı Bakış
Bu bölümde, Avrupa ülkelerinin mültecilere bakışı bu ülkelerin en yetkili kişilerinin ağzından çıkan birkaç örnekle anlatılmaya çalışılacaktır.
Burada verilen örnekler her ne kadar aşağıdaki ülkeler ve açıklamalarla sınırlı tutulmuş olsa da bilindiği üzere bunlar dışında başka birçok
yetkilinin de benzer açıklamaları bulunmaktadır. Ancak aşağıdaki ülkeler gerek siyasi gerekse jeopolitik konumları itibarıyla mülteci krizinin başrolündeki ülkeler olmaları hasebiyle dikkate değerdir.

1. Fransa
sinlikle kabul edilemez olduğunu
söyleyip, “Schengen’i korumak için
mültecilere sert müdahale edip insanlık dışı davranılmaması gerekir.”
demiştir. Ancak bütün bu beyanların hemen akabinde yapmış olduğu
bir konuşmada, “Fransa olarak iki yıl
içinde 30.000’den fazla sığınmacıyı
kabul edemeyiz. Suriye’deki diktatörlükten kaçan herkesi Avrupa’da
ağırlayamayız.” diyerek aslında ne
kadar samimiyetsiz olduğunu ortaya koymuştur. Başbakan Valls ayrıca
gerekirse Schengen Anlaşması’na
istinaden “geçici olarak” sınırlarını
kapatmakta tereddüt etmeyeceklerini belirterek yasal yollardan gelen

2014 verileri Fransa’nın yaklaşık
21.000 civarında mülteciyi kabul etmiş olduğunu gösterse de Fransa
Başbakanı Manuel Valls, mültecilerin durumuyla ilgili yaptığı bir değerlendirmede Fransa’nın mülteciler
konusunda üzerine düşeni fazlasıyla
yerine getirdiğini belirterek 2012’den
2015 Mayıs’ına kadar geçen sürede
Irak’tan 5.000, Suriye’den ise 4.500
kişiyi kabul ettiklerini açıklamıştır.
Fransa Başbakanı ayrıca, Macaristan Başbakanı Orban’ın mültecilerle
ilgili sarf ettiği “Çok sayıda Müslüman istemiyoruz.” sözünü hiç şık
bulmadığını, bu tür ifadelerin ke-
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günü kurtarmak amaçlı ifadeler olduğunu açıkça göstermektedir. Zira
bir gün içerisinde evini, yurdunu ve
vatanını terk etmek zorunda kalan
bir kişiden elinde vizesi ve pasaportu ile bir ülkeye sığınmacı olarak
yasal yollarla girmesini beklemek oldukça tutarsızdır.

sığınmacıları kabul edeceklerini ancak diğerlerini sınır dışı edeceklerini
söylemiştir.
Tüm bu açıklamalar bir araya getirildiğinde Fransa Başbakanı’nın kendisi ile çeliştiği, Fransa’nın 2012’den bu
yana kabul ettiği 9.500 mülteciye ek
olarak iki yıl içerisinde almayı planladığı -ne kadar reel olacağı tartışmalı
olsa da- 30.000 mültecinin mevcut
toplam göçmen sayısı ile kıyaslandığında ne kadar anlamlı olduğu
ortadadır. Bütün bu açıklama ve görünürdeki uygulamalar, Fransız politikasının çözüm odaklı olmadığını,
konu hakkında verilen beyanatların
somut ve geçerli bir çözüm önerisi
sunmadığını, bunun yerine sadece

2. Almanya
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de
Maiziere, AB ülkelerine yönelik iltica taleplerinin alınıp değerlendirileceği mülteci kamplarının Türkiye’de
kurulması gerektiğini söylemiştir.
AB’nin en güçlü lideri olarak kabul
edilen Almanya Başbakanı Merkel
ise, Avrupa topraklarına göç etmek

13

UMUDA KAPANAN KAPI AVRUPA’NIN MÜLTECİLERE BAKIŞI

belgelemiştir. Kaldı ki yine Almanya’nın öncülük ettiği Mülteci Krizi
Toplantısı’ndan çıkan toplam rakam
ise sadece 120.000 kişi olmuştur.
Avrupa’nın en fazla mülteci kabul
eden ülkesi konumundaki Almanya’da mülteciler ne çiçekler ne de
memnuniyetle karşılanmaktadır.
Hatta Tubingen belediye başkanı,
“Almanya, sınırlarına tel örgü çeksin
ve askerler sınırda beklesin.” önerisinde bulunmuştur. Yeşiller Partisi

zorundan kalan insanları kastederek, “Ortada, 2. Dünya Savaşı’ndan
bu yana eşi benzeri görülmemiş bir
insanlık dramı var.” demiştir. Ancak
bu anlayışlı sözlerine rağmen kendisine Almanya’da kalmak istediğini
söyleyen küçük bir kız çocuğunun
kameralar önünde yaptığı talebini
dahi reddetmiş ve “Herkesi almamız
mümkün değil!” diyerek bu meselede aslında ne kadar samimi olduğunu ortaya koymuştur.

eski siyasetçilerinden Joschka Fischer, yaşanan bu süreci, “Beyaz adamın sonu” sözleriyle ifade etmektedir. Alman halkının %40’ının artık
mültecileri istemediği ve mülteci
karşıtı eylem ve söylemlerin arttığı
gözlemlenmektedir.
Almanya’daki sağcı popülizmle ilgili akademik çalışmaları bulunan
Prof. Beate Küpper’in şu sözleri Almanya’daki durumu gözler önüne
sermektedir: “Özellikle PEGIDA ha-

Başka bir konuşmasında Merkel
yine, göçmenlere kapıları kapamanın bir insanlık suçu olduğunu söyleyerek Almanya’nın 800.000 göçmeni
alacağı söylentisinin yayılmasına
sebep olmuş, binlerce mülteciyi bir
umutla yollara düşürmüştür. Ne var
ki Almanya, 13 Eylül 2015’te ani bir
kararla sınır kontrollerine başlamış
ve bu konudaki samimiyetsizliğini

reketi, Dresden kentindeki gösterilerde yaklaşık 20.000 kişiyle aleni
bir şekilde nefret söylemlerine yer
vermiştir. Bugüne kadar söylenemez olanlar söylenebilir, yapılamaz
olanlar yapılabilir olmuştur. Almanya sosyal psikolojide toplulukların
radikalleşmesi olarak tanımladığımız bir gelişmeyle karşı karşıyadır.”
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3. İngiltere
dünyada Suriyeli sığınmacılara en
fazla yardım sağlayan ikinci büyük
bağışçıdır. Bu nedenle binlerce
Suriyeliyi içeri alıyoruz ve almaya
devam edeceğiz.” açıklamalarında
bulunmuş ve Suriyeli mülteci/sığınmacılara umut olmuştur. Ancak
bütün bu duygusal sözlere rağmen
İngiltere halen daha Suriyelilerin ülkeye girmesine izin vermemekte ve
sığınmacıların girişlerini sıkı kontrol
altında tutarak engellemeye çalışmaktadır.

İngiltere Başbakanı Cameron, Aylan
bebeğin sahile vurmuş fotoğrafının yayımlanmasından sonra; “Dün
gece o çocuğun fotoğraflarını görüp
de etkilenmeyen kimse olamaz. Ben
bir baba olarak Türkiye sahilindeki
o görüntüden çok etkilendim. Bu
gördüğümüz korkunç görüntülerin
sorumlusu Beşşar Esed, DAEŞ kasapları ve bu korkunç ticareti yapan
suç çeteleridir. Ahlaki sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. İngiltere,
her zaman ahlaki yükümlülüklerini
yerine getirmiştir. Daha fazlasını

İngiltere’de muhalefetteki İşçi Partisi’nin gölge İçişleri Bakanı Yvette
Cooper’a göre, Londra, BMMYK
aracılığıyla 2015 yılına kadar sadece

yapacağız, yapıyoruz da. Bu nedenle Akdeniz’e Kraliyet Donanması’nı
gönderdim. Bu nedenle İngiltere,
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dine mensup ve farklı bir kültüre sa-

140 Suriyeli mülteci kabul etmiştir.
Süreç içerisinde resmî rakamlara göre İngiltere’de tüm dünyadan
toplam 193.511 mültecinin kabul
edildiği görülmektedir. İngiltere’ye
geçmek isteyenlerin aşağıda daha
ayrıntılı anlatılacak olan kamplardaki durumu değerlendirildiğinde,
İngiltere’nin yaşanan bu büyük insanlık krizi karşısındaki kayıtsızlığı
açıkça ortaya çıkmaktadır.

hip olduklarının unutulmaması gerektiğine işaret ederek, “Çoğunluğu
Hristiyan değil, aksine Müslüman.
Bu çok önemli bir sorun çünkü Avrupa’nın kökeninde Hristiyanlık var.
Avrupa’nın kendi Hristiyan değerlerini koruyacak durumda olamaması endişe verici değil midir? Bunu
gözden kaçırırsak Avrupai düşünce
kendi kıtasında azınlık durumuna

4. Macaristan

düşebilir.” demiştir.

Macaristan Başbakanı Orban bir
konuşmasında şöyle söylemiştir:
“Sınırımızı korumalıyız. Her şeyin temeli budur. Macaristan, göçmen durumundan mutlu değil. Avrupa’nın
her geleni alacak hali yok. Bu, Avrupa’nın sonu olur.” Orban ayrıca, sığınmacıların Hristiyanlık dışında bir

Macaristan İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Avrupa’ya gelmek isteyen
sığınmacıların Macaristan’a girişini
önlemek için ülkenin Sırbistan sınırı boyunca 175 kilometre uzunluğunda, dört metre yüksekliğinde tel
örgü çekilmeye başlandığı da duyurulmuştur.
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B. AB’nin Mülteciliğe Genel Bakışı
1. Güvenlik Eksenli Bakış

kanizmaları, ekonomik amacın dahi
önüne geçmiştir. Sonuç olarak Korunaklı Kale Avrupa’sı veya şimdiki
adıyla AB’nin bir sınıfı temsil ettiğini,
niteliksiz/yarı nitelikli iş gücünün
gelişini veya iç savaş ve baskılardan
kaçan insanların Avrupa topraklarına girmelerini reddeden bir anlayıştan meydana geldiğini söylemek çok
da güç değildir.

2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sının Birleşik Krallığa karşı koruması gereken Avrupa topraklarını
tanımlayan bir askerî propaganda
aracı olarak bilinen “Fortress Europe” yani “Korunaklı Kale Avrupası
(Kale Avrupası)” tanımı, mültecilere
karşı da aynen uygulanmaktadır. Avrupa kıtasının Birleşik Krallığa karşı
güçlü ve korunaklı olması amacıyla
var olan bu plan, günümüzde de AB
ülkelerine yönelen yasa dışı göç ile
birlikte anılmaya başlanmıştır.

2004’te bir AB organı olarak kurulan,
2005 yılında faaliyete geçen Frontex’in esas görevi, AB’nin deniz, kara
ve hava dış sınırlarında üye devletlerin ortaklaşa gerçekleştirdikleri
operasyonların eş güdümünü sağlamak olarak tanımlanmıştır. Ancak
günümüzde açıkça görülmektedir
ki Frontex ayrıca, üye devletlerden
menşe ülkelere yapılan ortaklaşa
geri göndermelerin eş güdümünü de
sağlamakta, kendisinin ve üye devletlerin operasyonel kararlarını belirleyen risk analizleri yapmakta ve
AB içinde ve dışında görev alan sınır
ve sahil güvenlik birimlerine yönelik
eğitimler geliştirerek uygulamaktadır. Yine güvenlik eksenli bakış açısının bir sonucu olarak kurulmuş olan
Frontex, bu amaca uygun olarak Akdeniz’de batan mülteci gemilerinin
de en büyük sorumlusudur.

Ekonomik temelli bir yapılanma
ile kurulmuş olan AB’nin önünde,
amaçlanan ekonomik yapıya tehdit
oluşturabilecek en önemli unsurlardan birinin göçmen akınları olduğu
bilinmektedir. Zira bu ülkelerde göçmenler her zaman “sahtekâr” olarak
görülmüş, “kaçak” ve “gizli” kimseler
olarak kabul edilmiş ve “yasa dışı”
olarak adlandırılmışlardır. Bu göçmenlerin sıklıkla fakir Afrika, Asya,
Latin Amerika ve Ortadoğu topraklarından gelmiş olmaları, onları hedef konumuna getirmiştir.
Öyle ki Korunaklı Kale Avrupa’sında
göçmenlere karşı alınacak her türlü
önlem ve geliştirilecek kontrol me-

17

UMUDA KAPANAN KAPI AVRUPA’NIN MÜLTECİLERE BAKIŞI

AB ülkeleri güvenlik eksenli bakış

görüldüğü ortadadır. Zira mülteci

açısının bir diğer sonucu olarak sı-

sorununun çok karmaşık bir sorun

nırlarını tel örgülerle kapatmaya,

olduğu vurgulanan ve AB ülkelerin-

sınırlara asker/polis yerleştirmeye

deki ilgili tüm bakanların bir araya

ve kontrol noktaları koymaya baş-

gelerek bir çözüm üretmesi gerek-

lamıştır. Dünyaya sürekli güler yüzlü

tiği fikrinin ortaya atıldığı toplantıya

ve iyi niyetli bir görüntü veren Al-

sadece dışişleri, maliye, içişleri ve

manya Başbakanı Merkel’in gerçek

savunma bakanlıkları davet edilmiş-

yüzü de böylece ortaya çıkmış ve Al-

tir. Bu toplantılara eğitim, kültür vb.

manya-Avusturya sınırı kapatılmış-

bakanlıklarının dâhil edilmemesi,

tır. Hollanda, Macaristan ve Slovak-

onlara göre sorunun sadece bir gü-

ya ise sınır geçişlerini engellemeye

venlik tehdidi olarak görüldüğünün

başlamıştır. Sırbistan da benzer uy-

açık ispatıdır.

gulamalarla sığınmacı/mültecilere
engel olmaktadır.

2. Dinî Bakış

Yukarıdaki açıklamalara bakıldığın-

Müslüman mültecileri Avrupa top-

da mültecilerle ilgili bütün bu tar-

raklarında istiyor muyuz?” sorusu,

tışmaların sadece siyasi olduğu ve

göçmen krizinin en önemli tartış-

meselenin tamamıyla tehdit olarak

malarından biri olup mültecilerin
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Avrupa kapılarından uzak tutulmasındaki bir diğer sebebi de tartışmasız olarak ortaya koymaktadır.
Oysaki ırk ve din temelinde ayrımcılık yapılması, 1951’de imzalanan BM
Cenevre Konvansiyonu’na ve Avrupa değerlerine aykırıdır. Avrupa değerleri ise -sözüm ona- azınlıkların
korunmasını, kültürel çoğulluğu, yabancı düşmanlığının reddini, şeffaf
devleti, açık sınırları, serbest piyasa
ekonomisini, özgür medyayı kapsamaktadır. Ancak yaşanan mülteci
krizleri ile görülmüştür ki, bu kriterler sadece Avrupa medeniyeti ve
toplumu için öngörülmektedir.

litikalarında İslam düşmanlığını
işlemiş ve değerlerinden biri olan
kültürel çoğulluk ilkesini yok saymıştır. Bu durumun en açık göstergelerinden biri de 2010 yılında
Merkel’in, “Almanya’da çok kültürlü
toplum iflas etti.” sözüdür. İngiltere
Başbakanı Cameron da çok kültürlülüğün aşırı ideolojileri beslediğini
ve İslami terörizme kucak açtığını
ifade etmiştir.
Bugünkü göç dalgası veya krizi de
bu gerçeği yeni bir eksene çekmiştir. Doğu Avrupa ülkeleri, Avrupa
değerlerini dikkate almadan, açıkça “sadece Hristiyan göçmenlere
kapılarımızı açalım” demiştir. Hatta
Slovakya Başbakanı Robert Fiko, bu

Zira özellikle 1990’lı yıllarından bu
yana siyasi parti liderleri dahi po-
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lar uygulanması isteğinin artık halkın geneline yayıldığı da gözlerden
kaçmamaktadır. Forsa Araştırma
Şirketi’nin Ocak 2016’da yaptığı bir
kamuoyu yoklamasında Almanların
%83’ünün mülteci yasalarının sertleştirilmesinden yana olduğu görülmüştür.10

düşüncesini sözü hiç dolandırmadan dile getirmiştir. Slovakya İçişleri
Bakanlığı, tek bir caminin olmadığı
Slovakya’ya Müslümanların entegre
olamayacağını söylemiştir. Macaristan Başbakanı Victor Orban ise,
Müslüman mülteci dalgasının Avrupa’nın Hristiyan köklerini tehdit
edeceğini savunmuştur. Müslüman
nüfusa sahip olan Bulgaristan hükümeti ise, Müslüman göçmenlerin
ülkenin demografisini değiştireceği
iddiasında bulunmuştur. Son olarak
Merkel’in, “Çok fazla Müslüman olması Almanya için problem değil;
esas sorun Hristiyanların çok az
olması!” sözleri de bu açıklamaların
en ilginç olanlarındandır.

Bu yaklaşımın temelinde açıkça
bir İslam düşmanlığının olduğu anlaşılmaktadır. Siyasi liderlerin bu
nevi söylemleri ne yazık ki halkları
da aynı şekilde etkilemektedir. Bu
durumun sonucu olarak Avrupa’ya
girmeyi başarmış Müslüman mültecilere yönelik kişisel-fiziki şiddet
ve saldırılarda artışlar gözlenmektedir. Bu bağlamda ibadethanelere, dinî-sosyal müesseselere, kutsal
mekânlara, mezarlıklara yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kişisel hakaretler, “İslam eleştirisi” adı altında
yapılan ve bütün Müslümanları derinden yaralayan hakaretamiz söz
ve eylemler, Müslümanların giyim
kuşamına yönelik dışlamalar, inanç
ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan
gelişmeler, güvenlik gerekçesiyle
yapıldığı öne sürülen uygulamalar;
Müslümanların ve İslam’ın sosyal,
kültürel ve toplumsal tehdit olarak
algılanması; günlük hayatta iş, konut, eğitim gibi konularda mültecilerin ve Avrupa’daki diğer Müslü-

Avrupa’da aşırı sağ ve ırkçı eylem
ve akımların artık ne yazık ki partilerden ziyade genel toplumu, güvenlik birimlerini ve siyaseti de etkilemeyi başardığı görülmektedir.
Yasaklar, kısıtlamalar, cezalar, dışlamalar ve ayrımcılık artmaktadır.
Ülke vatandaşlığına geçişlerin ve
aile birleşiminin zorlaştırılması, dil
ve vatandaşlık testlerinin yürürlüğe
girmesi, ibadet ve din özgürlüğünü
kısıtlayan yasaların yaygınlaşması
bu tür uygulamalara örnek gösterilebilir. Aşırı sağcılar tarafından
sıkça dile getirilen göçmen ve mülteci akımlarına karşı sert politika-
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manların zor durumda bırakılması
gibi uygulamalar gözlemlenmektedir.

tutmadığından, bu tür saldırılarla

Kısacası, kendini medeni dünyanın
kurucusu ve savunucusu olarak tanımlayan Avrupa’da cami önlerine
domuz kafaları, ayakları ve kanı bırakılmakta, camilerin duvarlarına gamalı haçlar ve aşağılayıcı sloganlar
yazılıp çizilmekte, İslami kuruluşlara tehdit mektupları ve e-postaları
gönderilmekte, başörtülü hanımlar
hakaretlere maruz kalmakta vb. binlerce olay yaşanmaktadır. Camilere
yapılan bu tür saldırılarda Almanya’da geçtiğimiz yıllarda ciddi oranda artış kaydedilmiştir. Alman devlet makamları ve güvenlik güçleri
cami saldırıları, İslam karşıtı saldırı
ve suçlarla ilgili ayrıca bir istatistik

dır. Ancak uzmanlar bu saldırıların

ilgili kesin veriler bulunmamaktatahmin edilenden yüksek olduğu
kanaatini paylaşmaktadır.
Sonuç olarak yukarıdaki söylem ve
eylemlerin bizi götürdüğü nokta,
sağ kesimlerde yaygın olan mülteci karşıtlığının artık bütün toplumu
sardığıdır. Avrupa kapılarına dayanan mültecilerin sadece Müslüman
olması, Avrupa topraklarına alınmamaları için yeterli bir sebep olarak
görülmektedir. Bu durumun ise tek
bir açıklaması vardır: Avrupa ülkeleri, kendi kendilerine yapmış oldukları
“kültürel çoğulluk” putuna önce tapmış, sonra acıkınca onu yemişlerdir.
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Öte yandan mültecilerle ilgili yardım yapan kuruluşlar genelde kilise
menşeli veya kilise tarafından akredite edilmiş kurumlar olup kamplarda Arapça İncil ve haç dağıtımları yapmaktadır. Bu bağlamda,
Hristiyan olan veya kendilerine hoş
görünen mülteciler için sığındıkları
ülkelere kabul süreçleri de hızlandırılmaktadır.
Mülteciler kiliselerde barındırılmakta, kendilerine buralardan yemek dağıtımı yapılmakta, bu yemeklerin helal olup olmadığı ise
bilinmemektedir. Zira son derece
zor koşullardaki mültecilerin bunu
denetleyecek veya gelen yemeği
reddedecek durumları da yoktur.
Zaten dinî kimliklerini yaşamak konusunda güçlük çeken, kamplarda
mescitleri bulunmayan mülteciler,
dinî vecibelerini de özgürce yerine
getirememektedir. Avrupa’da bulunan İslami yapılar ise maalesef
mültecilere karşı yeterince ilgili
değildir. Bu çalışma kapsamında
ziyaret edilen birçok kampta görüştüğümüz pek çok kişi, bulundukları
ülkedeki Müslüman kişi veya kurumlardan bekledikleri ilgi ve yardımı göremediklerini ifade etmiştir.

barınma, gıda vb. ihtiyaçlarını nasıl
giderecekleri konusunda birtakım
problemleri dile getirmektedir. Suriyeli mültecilere yönelik fon sağlanması ivedi bir sorun halini almıştır.
BMMYK, uluslararası insani yardım
ve kalkınma yardımı olarak 2015 yılında toplamda 5,5 milyar ABD do-

3. Ekonomik Bakış

larına ihtiyaç duyulduğunu tahmin
etmektedir.11 Bu fonun önemli bir

Şimdilerde Avrupa’da ülke yöneticileri, sayıları hızla artan mültecilerin

miktarı, bölgedeki başlıca ev sahi-
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bi ülkelerin sıkıntıya düşüp istikrar
kaybına uğramalarını önlemeye yönelik ayrılmıştır. Fakat haziran sonu
itibarıyla ihtiyaç duyulan bu miktarın
ancak çeyreğinden azı (%24) sağlanabilmiştir.12 Bu durum, mültecilere
sağlanan gıda yardımlarında yeni ve
ciddi kesintiler ve hayati önemi bulunan sağlık hizmetlerine erişimde
veya çocukların okula gönderilmesinde sıkıntılar yaşaması anlamına
gelmektedir.

cüne ihtiyaç duyulduğunu dile getirmektedir. Bu nedenle şu günlerde
dünyanın neresinden gelirse gelsin,
dil öğrenip topluma uyum sağlayan
ve uygun bir iş bularak çalışan her
mülteci, Alman ekonomisi için bir
kazanım olarak değerlendirilmektedir. Almanya’nın diğer göçmenlere
olduğu gibi Suriyeli mültecilere de
-özellikle gençlere- yatırım yaptığı
bilinmektedir.
Sonuçta; gelen mültecilerin iş gücü
oluşturması, nüfusa sağlayacakları
katkı ve uzun vadede canlandırmaları beklenen ekonomik hayat, Avrupa devletlerinin daha fazla mülteci
kabul etmelerini sağlayacaktır. Ancak Avrupa, bu ekonomik kaygıyla
nitelikli mülteci seçebilmek için çekimser ve küçük rakamlı hamlelerle
yoluna devam etmektedir.

Avrupa ülkeleri, topraklarına gelecek olan mültecileri ekonomik kalkınmada bir araç olarak görmekte,
bu anlayış Avrupa’nın kapılarının
mültecilere bir nebze de olsa aralanmasını sağlamaktadır. Almanya,
Suriye’den gelen mültecilerin ülke
içindeki dağılımını tamamladığında, ilk olarak bu kişilerin iş bulma
kurumuna kayıtlarını yaparak uyum
kursları adı verilen Almanca dil kurslarına ve meslek edindirme kurslarına göndermektedir. Yavaşlatılmış dil
eğitimi verilen bu kurslarda, ülkelerinde hiç okula gitmemiş veya Latince harfleri hiç öğrenmemiş kişilere,
okuma yazma ile birlikte dil eğitimi
verilmekte, mesleki formasyon sağlanmaktadır.

AB ülkelerinin üzerinde anlaşmaya
vardığı bir diğer nokta ise, mülteci
krizi ile mücadele edebilmeleri için
Balkan ülkelerine mali yardım yapılması konusudur. Mülteci krizi AB
üyesi ülkeler arasında gerilimi arttırırken Çek, Slovak ve Polonya hükümetlerinin Macaristan’a Hırvatistan
ile sınırının kontrolü için yardımda
bulunma teklifine, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Vesna Pusić’den tepki
gelmiş; Pusić, “Bana sorarsanız bu
berbat bir fikir. Bence şimdiye kadar

İstatistikler Almanya nüfusunun
giderek azaldığını ortaya koyarken,
ekonomik çevreler de sürekli iş gü-
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yaptığımız gibi beraber çalışmamız

da beraberinde getirmektedir. Zo-

İşsizlik, ayrımcılık ve kendi
kültürüne uymayan toplumsal
yaşam, gençleri toplum dışına
itmektedir. Bunun bilincinde
olan Avrupa ülkeleri, hayatlarının düzeni bozulmuş, kültürü, dini ve ırkı farklı olan
mültecileri kendi ülkelerindeki
sosyal düzeni değiştirebilecekleri düşüncesi ile kabul etmek
istememektedir.

runlu göçe maruz kalan mülteciler

oldukları eşyalarını, evlerini, arka-

gerekiyor. Birlikte çalışmalı ve bu
problemi birlikte çözmeliyiz. Çünkü
bu bizim ortak problemimiz, bundan
kaçamayız.” demiştir.

4. Kültürel Bakış
Bireyin yeni bir topluma yerleşme ve
uyum sağlama süreci birçok sorunu

alıştıkları çevreyi, uzun yıllar sahip

daşlarını kaybetmekte ve bir anda
kendilerini farklı bir dünyada buluvermektedir. Bu bağlamda özellikle
küçük çocuklar ve yaşlılar için göç
daha büyük bir baskı unsuru olmaktadır.
İşsizlik, ayrımcılık ve kendi kültürüne uymayan toplumsal yaşam,
gençleri toplum dışına itmektedir.
Bunun bilincinde olan Avrupa ülkeleri, hayatlarının düzeni bozulmuş,
kültürü, dini ve ırkı farklı olan mültecileri kendi ülkelerindeki sosyal düzeni değiştirebilecekleri düşüncesi
ile kabul etmek istememektedir.
Örneğin Temmuz 2015’te Polonya’da
açıklanan bir anket sonucuna göre
katılımcıların %70’inin Müslüman
veya Afrika ülkelerinden sığınmacıları Polonya’da istemediği, yalnızca
Hristiyan Suriyelilere sıcak baktığı
görülmüştür. Türkiye, İtalya ve Yu-
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mültecilerin yoğun olarak yaşadığı yerleri işgal etme ve onları tartaklama boyutuna kadar varmıştır.
Mülteci karşıtı söylemler her geçen
gün sertleşmekte ve hatta kalıcı bir
yabancı düşmanlığına zemin hazırlamaktadır.

nanistan’daki kamplarda bulunan
Suriyelilerden sadece 200’ünü kabul
etme kararı alan Slovakya hükümeti
de Suriyelilerden sadece Hristiyan
olanları kabul edeceğini açıklamıştır.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Ivan Metik bu karara gerekçe olarak gülünç

Buna karşın Avrupa, ikiyüzlü politikasının bir eseri olarak sayıları ancak
binlerle ifade edilebilecek mülteciyi
binbir türlü gösterişle kabul etmektedir. Ancak Avrupa ülkelerinin ve
özellikle siyasetçilerin alınan bu mültecilerin entegrasyonundan bahsederken daha çok asimilasyonu kastettikleri, çok büyük bir çoğunluğu
Müslüman olan mültecilerin “entegre” olması için çizdikleri yol haritalarında, koştukları şartlarda kendini
ele vermektedir. Örneğin; geçtiğimiz
yıllarda İsviçre’de minare yapımı yasaklanmış, Fransa’da peçe yasağı

denecek bir bahaneyle ülkelerinde
cami olmadığını ve bu durumun Müslümanların ülkeye entegre olmasını
zorlaştıracağını iddia etmiştir.
Macaristan Başbakanı da bu kadar
çok Müslüman nüfusu ülkelerine almalarının mümkün olamayacağını,
bu durumun ülkelerindeki Hristiyan
nüfusun oranını düşüreceğini ve
bunu da hiç istemediklerini belirtmiştir. Bu söylemler Avrupa ülkelerinin insani değerler bakımından
nerede olduklarını açıkça göstermektedir.
Avrupa’da Suriyeli mülteci sorununun yol açtığı en büyük risklerden
biri de gelenlerle yerleşik vatandaşlar arasında çıkan sürtüşmeler, çıkar
çatışmaları ve oluşan nefret duygusudur. Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi, Avrupa ülkelerinin yürütmekte olduğu ırkçı politikalar ve bu
politikaların kendi vatandaşlarına
yansıması sonucunda, bugüne kadar pek çok yerde mültecilere karşı
gösteriler yapılmıştır. Hatta olaylar
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başlamış, Almanya’da sünnet yasağı
getirilmiş, Avusturya’da hazırlanan
İslam Yasası ile din ve örgütlenme
özgürlüğü ile eşitlik haklarının ihlali
gündeme gelmiştir. Bütün bu yasaklar neticesinde, kendisini özgürlüklerle özdeşleştiren Avrupa, tanınmaz bir Avrupa haline gelmiştir.

tutulmaktadır. Sınıflarda yabancı ve

Bütün bu uygulamaların yanı sıra
çocuklar da ayrı bir seleksiyona tabi

yönlendirilmektedir. Bu bağlamda

göçmen öğrencilerin kültürel ve dinî
aidiyetleri kimi zaman bilgi ve becerilerinin önüne geçirilmekte, bu durum
çocukların ders notlarına olumsuz
olarak yansıtılmaktadır. Birçok Türk
ve Müslüman kökenli öğrenci, zihinsel engellilerin devam ettiği okullara
Avrupa’da yıllardan beri süregelen
sistematik bir eğitim ayrımcılığı olduğu bilinmektedir. Kamuoyuna yansıyan ve zamanında gündemi haftalarca meşgul eden Berlin Rütli Okulu
örneğinde olduğu gibi,13 göçmen kökenli insanların yoğun yaşadığı bölgelerde yanlış iskân politikalarından
kaynaklanan, sadece bazı etnik/dinî
gruplardan oluşan sınıflara ve okullara sıklıkla rastlanmaktadır.
Bütün bu gelişmeler neticesinde
başta Almanya Başbakanı Merkel
olmak üzere diğer liderler, Avrupa’da
1970’lerden beri denenen ve birçok
kültürün bir arada ve yan yana yaşadığı çok kültürlülük projesinin iflas
ettiğini açıklamıştır. Çok kültürlülüğün iflasını ilan etmek bundan
sonra Avrupa’da tek kültürlülüğün
hâkim olacağını ve Müslümanların
da bu kültüre “entegre” olması gerektiğini söylemektir. Öyle ki bu tek
kültürlülüğün de Avrupa’nın hâkim
kültürü olduğu açıktır.
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Ayrıca bir şekilde kabul edilmiş

süel veya lezbiyenlerin (eşcinselle-

veya Avrupa sınırlarına girmiş olan

rin) evliliği onaylanmakta ve bunla-

mültecilere de yukarıda açıklanan

rın aile oldukları kabul edilmektedir.

sebeplerle kendi kültürlerini yaşa-

Çocuk sahibi olmaları mümkün ol-

maları konusunda zorluklar çıkarıl-

mayan bu çiftler, genellikle koruyu-

makta, onların maddi imkânsızlıkla-

cu aile olmak için resmî makamlara

rından faydalanılarak kültürlerinden

başvuru yapmakta ve devlet eliyle

ve inançlarından uzaklaşmaları için

koruyucu aile olarak değerlendiril-

baskılar kurulmaktadır. Bunun en

mektedir. Kültürel ve dinî anlamda

bariz örneği olarak kiliselerin uygu-

çoğunluğu Müslüman olan, özellikle

lamaları gösterilebilir. Kiliseler özel-

Suriyeli mültecilerin ve sayılarının

likle maddi imkânlarını kullanarak

100.000’nin üzerinde olduğu belirti-

mültecileri Hristiyan kültürü etkisi

len refakatsiz çocukların LGBT an-

altına almaktadır. Bununla beraber,

layışı ve yaşantısında olan kişilerin

ayrıca Avrupa kültürünün bir parça-

yanına veriliyor olması, olayın çok

sı olarak birçok ülkede LGBT ismiyle

daha farklı ve çok daha sakıncalı bir

genel olarak tasnif edilen homesek-

tarafını ortaya koymaktadır. Avru-
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pa böylelikle mültecileri sadece iş

rın ülkelerinde yaşanan problemle-

gücü olarak değerlendirmekle kal-

rin aslında daha çok kendi sömürge

mayıp aynı zamanda refakatsiz ve

politikalarından kaynaklandığı düşü-

korumaya muhtaç çocukları da âde-

nüldüğünde, şikâyetlenmelerinin hiç

ta devşirmektedir.

de haklı olmadığı ortadadır.

5. İnsani Bakış

Yukarıda belirtilen dinî, ekonomik,
kültürel ve güvenlik eksenli yakla-

Avrupa’nın mültecilere kapılarını kapatması bir yana, defalarca açıklama
yaparak söz vermiş olmasına rağmen, mültecilere ve mültecilere ev
sahipliği yapan ülkelere yeterli mali
desteği sağlamaması, mülteciler
için sürgündeki hayatı daha da çetin
hale getirmiştir. Oysaki bu insanla-

şımların tamamı, Avrupa’nın hiç de
insani olmayan bir bakış açısına sahip olduğunu açık ve net olarak ortaya koymaktadır. Ancak bu raporda meselenin özellikle insani bakış
açısından değerlendirilmesi yerinde
olacaktır.
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Birtakım ülkelerin, birtakım siyasetçilerin veya birtakım insanların kendi
çıkarları için vatanlarında savaş ortamı oluşturularak huzurları kaçırılmış,
başta can güvenlikleri olmak üzere
tüm varlıkları ellerinden alınmış insanları, kendi topraklarına almayarak
onları âdeta kaderlerine terk etmesi,
hiçbir insani değer yargısı ile açıklanamaz. Özellikle mülteciler üzerine
konuşmak amacıyla sürekli bir araya
gelmek ve sanki mültecileri insani
açıdan önemsiyor gibi görünmek,
herkesi kandırmaya çalışmaktan
başka bir şey değildir. Bu sadece sorunun belki de ummadıkları şekilde
büyüdüğünü gören liderlerin, yukarıda belirtilen bakış açılarını korumak
üzere bir araya geldiklerinin göstergesidir. Bu ülkelerin sembolik olarak
sayıları 120.000 ile sınırlı tutulan sığınmacıyı kabul edeceklerini açıklamaları, bu rakamı da 1.000’e bölerek
alacakları her mülteciyi elekten geçirmeleri, aslında insani olmayan bir
bakışın ta kendisidir. Öte yandan milyonlarca mülteciye barınma imkânı
sağlayan Türkiye’ye komik denilebilecek bir maddi yardım teklifinde bulunmaları, sahip oldukları arsız bakış
açısının bir başka sonucudur. Meseleye bu noktainazardan bakıldığında
tüm Avrupa ülkelerini ve vatandaşlarını vicdanları ile hareket etmeye davet etmek gerekmektedir.

29

UMUDA KAPANAN KAPI AVRUPA’NIN MÜLTECİLERE BAKIŞI

IV. AVRUPA’YA SIĞINMAYA
ÇALIŞAN MÜLTECİLERİN
DURUMU
A. Kendiliğinden Oluşan
Mülteci Kampları
AB ülkelerinde iktidar partileri özel-

yeti’nde, Macaristan’a geçemeyenler

likle göçmenler için sosyal hakları

Sırbistan’da, Sırbistan’a geçemeyen-

kısıtlamakta ve mülteci politikalarını

ler ise Yunanistan’da beklemektedir.

gözden geçirerek daha da sertleş-

Bu insanlar şimdilik ne ileri gidebi-

tirmektedir. Son olarak AB’nin köklü

liyorlar ne de geri gitmek gibi bir se-

ülkelerinden bazıları Schengen siste-

çenekleri var. AB, Balkanlar’ı orta ve

minden çıkıp kendi aralarında sınır-

batı Avrupa’ya bağlayan ana güzer-

ları yeniden devreye sokmuş, mülte-

gâh üzerindeki kara ve tren yollarını

cilere karşı tel örgülerle karşı koyma

ya tamamen ya da kısmen kapatmış,

kararları almış, üst sınırlar oluştur-

kimi yerde AB vatandaşlarının da kul-

muş ve mültecileri sınır dışı etme ko-

landığı kara yolları trafiğe kapatılmış

nusunda daha esnek davranacakları-

ve 20 yıl sonra yeniden sınır kontrol-

nı gösterir adımlar atmıştır.

leri başlatılmıştır. Örneğin Avustur-

14

ya, Slovenya sınırındaki Spielfeld’de

Dolayısıyla Avrupa’ya farklı yollara

daha sıkı sınır kontrolü yapabilmek

giren sığınmacılar, tel örgüler ve as-

için önce 3,7 km uzunluğunda bir tel

ker-polis yığarak kapatılan sınır böl-

duvar çekileceğini, şayet sınırdaki

gelerinde kendiliğinden oluşan son

durum düzelmezse 25 km daha ilave

derece kötü koşullardaki mülteci

edileceği bildirilmiştir.

kamplarında yaşamak zorunda kalmaktadır. Almanya’ya geçemeyenler

Sınır bölgelerinde oluşan bu kamp-

Avusturya’da, Avusturya’ya geçeme-

lardaki sığınmacılar bir yandan Av-

yenler Macaristan ve Çek Cumhuri-

rupa’nın kendileri hakkında vere-

30

UMUDA KAPANAN KAPI AVRUPA’NIN MÜLTECİLERE BAKIŞI

Caleas Kampı

1. Caleas Kampı

ceği kararı beklemekte, bir yandan
olumsuz kamp koşullarında hayatta
kalmaya çalışmakta bir yandan da
kültürel, dinî ve ekonomik sebeplerle kışkırtılan bulundukları ülkelerin
vatandaşlarının baskı ve zulümleri
ile mücadele etmektedir. Zira çeşitli
ülkelerdeki organize ırkçı-faşist güçler, bu kaos ortamından yararlanmak
için her türlü girişimde bulunmaktadır. Özellikle ırkçı partilerin güçlü
olduğu ülkelerde bu kıpırdanmaların
aktif kitlesel eylemlere dönüşme riski çok büyük olup sınırlarda biriken
mülteci grupları, polis-asker ve ırkçı
grupların saldırısına ve provokasyonuna çok açık bir ortamda hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadır.

Caleas Kampı; medeniyetin beşiği,
sanatın merkezi Fransa’da, Caleas
şehrinden Manş Tüneli’ne yani İngiltere’ye doğru gidilirken her yüz
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Caleas Kampı

metrede bir polis aracının beklediği,

problem değil, onlar için tek problem bu korkunç yerde nöbet tutmak
zorunda olmak.

iki sıra dikenli yüksek telin ardında
derme çatma çadırlardan oluşan bir
kamp.

Her yerin çamur ve balçıkla kaplı
olduğu kampta insanlar poşet ve
çaputlardan yapılan derme çatma
barınaklarda kalıyor. Kampta sert
kış koşullarına karşı sadece ateş yakılarak ısınılmakta. Farelerin ortalıkta cirit attığı, sıcak suyun olmadığı
kampta insanlar soğukta ve soğuksu ile duş almak zorunda kalıyor.
Kurulu olan tuvaletler yetersiz ve
pislik içerisinde. Bütün bu olumsuz
koşullar nedeniyle de kampta salgın
hastalıklar hızla yayılmakta.

Kampta Selam Derneği tarafından
insani yardım faaliyetleri yürütülmekte. Dernek çalışanları polislerin
çıkardığı her türlü zorluğa rağmen
buradakilere yardım etmek için çabalıyor. Burada görev yapan güvenlik birimleri bu derneğin faaliyetleri
olmazsa hiçbir mültecinin bu kampta durmayacağını, dolayısıyla kendilerinin de orada bulunmak zorunda
kalmayacaklarını düşündükleri için
dernek çalışanlarına karşı tepkililer. Buradaki polisler için insanların

Bu kamp Fransa tarafından kabul
edilmiş resmî bir kamp olmadığı için

ölmesi, hastalanması, aç kalması
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Caleas Kampı

için ya da İngilizce konuştuğu için
İngiltere’ye gitmek istiyor. Ancak İngiltere’nin de diğer Avrupa ülkeleri
gibi mültecilere kapılarını kapamış
olması sebebiyle buradaki insanlar
bir gün geçebilecekleri umuduyla
bu kampta kalmaya devam ediyor.

resmî kurumlardan yardım da alamıyor. Avrupa’daki diğer kamplarda
faaliyette bulunan BMMYK, UNICEF,
Kızılhaç gibi yardım kurumları, bu
kampta faaliyet göstermiyor.
Kampın yemekleri gönüllü bir aile
tarafından yapılıyor ve yine bu ailenin gayreti ile bulunan gönüllü kişiler tarafından bulaşıklar yıkanıyor.

Kısaca Caleas Kampı; medeni Avrupa’nın ortasında bir avuç mültecinin
âdeta diğer mültecilere ibret olsun
diye ölüme, hastalıklara, mafyaya
kurban edilmek üzere terk edildiği
bir yer.

Bu kampın diğer bir adı da Jungle
Camp/Orman Kampı. Bu kamp İngiltere’ye yaya olarak Manş Tüneli’nden
geçmek isteyen mültecilerin geçişine izin verilmemesi üzerine kendiliğinden oluşmuş. İngiltere’ye gitmek
isteyenler bu kampı bir ara istasyon
olarak kullanıyor. Buradaki insanların çoğu ya İngiltere’de ailesi olduğu

Devletin kamp içerisine hiçbir müdahalesi olmadığı için hem gettolaşma hem de mafyalaşmanın gözlendiği kampta yaklaşık 6.000 kişi
kalıyor. Kamptaki Suriyeli sayısı ise
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sadece 500. Diğerleri Afganistan,
Sudan, Irak ve çeşitli Afrika ülkelerinden gelenler. Kampta her grup
âdeta kendi mahallesini kurmuş. Bu
da Suriye krizi ile gündeme gelen
mülteciliğin aslında sadece Suriye
özelinde değil tüm dünyada yaşanan
bir insanlık dramı olduğunu açıkça
ortaya koyuyor.

uğruna her türlü istismara maruz

Kampta kalanlara burada kurulan
bir kilise tarafından öğle saatlerinde
yemek dağıtılıyor. Her türlü istismara
açık olan bu yerde ne yazık ki disko,
bar ve batakhane gibi yerler oluşturulmuş. Buralar aracılığıyla uyuşturucu ve fuhuş mafyası kampta etkin
hale gelmiş. Mülteciler, 9000 pound
karşılığında kendilerini İngiltere’ye
götürecekleri vaadinde bulunan insan tacirlerine bu parayı verebilmek

özelinde

kalıyor. Bu da insanların denizden
kurtulsalar da suç bataklığında boğulmalarına sebep oluyor.
Sonuç olarak Batı medeniyetinin beşiği, insan hakları ve demokrasi kavramlarının doğduğu ülkelerden olan
ve her fırsatta dünyaya medeniyet
dersleri veren Fransa’nın bu kamp
yaşananlar

bağlamında

kendi değerlerini sorgulaması gerekiyor. Zira bu kampta;
•

6.000 mülteci bataklık içerisinde,
dünyanın belki de en kötü koşullarındaki kamplarından birinde
kalmaya mahkûm edilmiş. Fransa’da kalmak gibi bir niyetleri olmayan bu insanların tek amaçları ise İngiltere’ye geçmek.

Caleas Kampı
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•

Mafyanın kamplardaki varlığı-

de hissetmemelerine sebebiyet
veriyor.

na karşı önlem alınmamakta ve
gençlerin uyuşturucu alıp satmalarına ve içmelerine göz yu-

•

Kamp içerisindeki kötü şartlar
sebebiyle bulaşıcı hastalıklar
hızla yayılmakta, bunlar için herhangi bir tedavi imkânı da sağlanmakta.

•

Kamp içerisinde yardım yapmaya çalışan STK ve gönüllüler,
Fransız polisi tarafından tehdit
edilmekte.

•

Uluslararası Doktorlar Birliği ve
kampı ziyaret eden birçok STK,
kamptaki koşulların Afrika’daki
Daadap Kampı veya Yunanistan’daki Lesbos Kampı koşullarından bile kötü olduğunu bildirmekte.

mulmakta.
•

Fuhuş mafyası sebebiyle mülteciler arasında ahlaki yozlaşmanın yanı sıra ciddi sağlık problemleri baş göstermekte.

•

Sıkı denetimler sebebiyle resmî
bağlantı olmaksızın geçişlerin
imkânsız

olduğu

İngiltere’ye

9000 pound karşılığında mülteci götüren insan tacirlerine göz
yumulması ise insan ticaretine
izin verildiğini göstermekte.
•

Kamptaki emniyet birimleri sadece kişilerin dışarı çıkmasına
engel olmak için görev yapıyor.

2. We are Here

Kamp içerisinde herhangi bir
güvenlik tedbiri uygulanmadı-

We are Here; Hollanda’da bulunan ve
iltica sisteminde kendilerine yer edinememiş, ülkelerine geri gönderilen
fakat ülkelerince de geri alınmayan

ğından kriminal olaylar had safhada. Bu durum mültecilerin
kendilerini hiçbir şekilde güven-
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Tabanovce Kampı

arada kalmış insanların oluşturduğu
bir kamp. Bu insanlar Amsterdam’da
belediyeye ait kullanılmayan bir yeri
işgal ederek yaşam mücadelelerine
burada devam ediyor. 140 kişiden
oluşan bu grup, sürekli olarak birbirleri ile bağlantı halinde olup birlikte
hareket ediyor. Çünkü içlerinden
herhangi biri gönderilmek istendiğinde birbirleri ile dayanışma içinde
bu durumu engellemeye çalışıyorlar.

rupa’nın ortasında, Hollanda’nın en
güzel şehri olarak bilinen Amsterdam’ın merkezinde, belediyeye ait
bir binada yaşanıyor.

Söz konusu bu yere hiçbir yardım
kuruluşu tarafından yardım sağlanmıyor. Son derece kötü koşullardaki
kampta etrafa yayılan ağır ve iç bulandırıcı koku ve pislik burada yaşamanın imkânsızlığını açıkça ortaya
koyuyor.

isteyenlerin ikinci durağı. Haziran

Tıpkı Fransa’daki gibi bu kampta
kalan insanların dramı da yine Av-

2015’ten önce Makedon hüküme-

3. Tabanovce Kampı
Tabanovce Kampı Makedonya’da
bulunan bir sınır kampı. Mültecilerin göç güzergâhında yer alan
Makedonya, Yunanistan üzerinden
Almanya ve Hollanda’ya gitmek
2015’e kadar Makedonya’da mülteciler büyük zorluklar içerisinde
barınmaya çalışıyordu, ancak bu
tarihte çıkan bir yasayla Makedonya’ya giren mülteciler biraz olsun
rahatlamış görünüyor. Zira Haziran
ti ülkeye giren mültecilerin kendi
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Tabanovce Kampı

imkânlarıyla dahi olsa herhangi bir

Ancak Haziran 2015’ten sonra Ma-

ihtiyaçlarını karşılamalarına mü-

kedonya’da

saade etmiyordu. Örneğin, ücret

nüfusun (%35’lik Müslüman nüfus)

karşılığı taksi, otobüs veya trenle

çabalarıyla mültecilere biraz olsun

seyahat etmelerine dahi izin veril-

serbestlik tanındı. Bu tarihten itiba-

miyor, bu kuralı çiğneyen taksi ve

ren bu güzergâhı kullanmak isteyen

otobüs şoförleri tutuklanıyordu.

mülteciler, Yunanistan’dan giriş yap-

Bu ulaşım araçlarından herhangi

tıktan sonra Makedonya Gevgelija

bulunan

Müslüman

sınır kasabasına alınıyor ve burada

birini kullanan mülteciler ise ya-

kendilerine ülkeyi terk etmeleri için

kalanıp Gazi Baba Kampı’na götürülüyorlardı. Hatta Makedon hükü-

72 saatlik bir süre tanınıyor.

meti bu uygulamalarında daha da

Mülteciler

ileri gitmiş ve halkın mültecilere üç

ulaşmak amacıyla Gevgelija sınırın-

metreden daha fazla yaklaşmasını

dan Sırbistan’a doğru trenle yakla-

bile yasaklamıştı. Bu yasağın ama-

şık 180-200 km’lik kısa ancak zorlu

cı da mültecilere yapılacak her-

bir yolculuğa çıkıyor. Yolculuğun

hangi bir yardımı engellemek ve bu

zor olmasının sebebi ise trenlerin

ülkenin onlar için yaşanılmaz bir

kapasitelerinin çok üzerinde yolcu

yer olduğunu göstermekti.

alması ve tren biletlerinin mülteci-
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lere fahiş fiyatlara satılması. Nor-

ye inşa edilmiş kampta mülteciler

malde iki sınır arasında 4 avro olan

konteynerlerde yaşam mücadele-

tren biletleri mülteciler için kişi başı

lerine devam ediyor. Şanslı olan-

25 avrodan satılıyor. İşte bu zorlu

lar aileleriyle birlikte odacıklardan

yolculuğun ardından mülteciler Ta-

oluşan konteynerlerde kalırken pek

banovce sınır kasabasında bulunan

çoğu büyük çadırlarda kadın-er-

Tabanovce Kampı’na getiriliyor. Bu

kek, çoluk-çocuk karışık bir halde

kamp Makedonya sınırları içerisin-

40’ar-50’şer kişi bir arada yaşıyor. Bu

deki son tren istasyonu.

kampta kalan mülteciler neden burada tutulduklarını dahi bilmiyorlar.

Kumanova şehrinde bulunan Tabanovce Kampı’nda yaklaşık olarak

Kendilerine belirtilen sürede ülke-

1.200 mülteci kalıyor. Buradaki mül-

den çıkış belgelerini imzaladıklarını

tecilerin 650’si Suriyeli, 500 kadarı

ve yollarına devam etmek istedik-

Afgan ve geri kalanı Iraklı. Hemen

lerini söylediklerini ancak buna

tren istasyonunun olduğu bölge-

rağmen eksik veya yanlış evrak bil-
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Tabanovce Kampı

dirdikleri gerekçesiyle sınırdaki bu

kedonya’da bulunan Müslüman halk

kampa alındıklarını ifade ediyorlar.

tarafından karşılanıyor.

Kampın neredeyse tüm temel ih-

Ancak Sırbistan’ın 7 Mart 2016 ta-

tiyaçları (gıda, temizlik vb.) çeşitli

rihinde sınırlarını mülteci girişleri-

yardım kuruluşları tarafından karşı-

ne kapatması ile birlikte Gevgelija

lanıyor. Makedon devleti bu konuda

sınırından Tabanovce sınırına her

mültecilere herhangi bir yardımda

gün kalkan tren seferleri iptal edil-

bulunmuyor, sadece barınma ih-

miş durumda. Sırbistan’ın sınırı ka-

tiyaçlarını karşılamakla yetiniyor

patmasından sonra Makedonya da

ancak onu da eksik çadır ve yeter-

Gevgelija sınırını kapatmış. Bu du-

siz sayıda konteynerler ile yapıyor.

rum Yunanistan sınırları içerisinde

Bölgede bulunan konteynerler ve
çadırlar kişi sayısına göre oldukça

bulunan İdemoni Kampı’nda yığıl-

az. Buradaki mültecilerin diğer tüm

malar yaşanmasına sebep olmaya

ihtiyaçları yardım kuruluşları ve Ma-

başlamış.
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B. Ölümü Göze Alıp Akdeniz’den
Avrupa’ya Geçmeye Çalışanların
Durumu
1. Genel Bakış
Terörle mücadele argümanı, politi-

yollardan ulaşabilmeleri için gere-

ka belirleyicilerin dikkatini çekme-

ken imkânları sağlaması gerekiyor.

de insani argümanlara kıyasla çok

Öte yandan, çoğunluğu komşu ül-

daha etkili oluyor. İnsan kaçakçıları,

kelere sığınan çok sayıda mülteci-

100.000-150.000 ABD doları arasın-

nin, içinde bulundukları koşulların

da bir fiyat ödeyerek satın aldıkları

kötüye gitmesi halinde hayatlarını

gemileri, kişi başı 6.000 ABD doları

riske atarak başka yerlere gitme-

aldıkları, perişan durumdaki yüzler-

ye çalışmaları da ileriki dönem için

ce mülteci ile doldurarak ciddi mik-

söz konusu olabilecek başka bir

tarda gelir elde ediyor.

tablo. BM Dünya Gıda Programı’nın

Bu insan tacirlerine fırsat vermemek

(UNWFP) Aralık 2014’te kaynak ye-

için Avrupa’nın mülteci kotasını art-

tersizliğini gerekçe göstererek Su-

tırması ve savunmasız durumdaki

riyeli mültecilere yönelik gıda yardı-

insanların Avrupa ülkelerine meşru

mını durdurma kararı alması gibi bir

Doğu
Akdeniz

Batı Akdeniz

Orta Akdeniz

Göç Güzergâhı
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Zira mültecilerin niteliklerine göre
elemeden geçirilerek kabul edilecek olması, yaşam hakkı tehlikede
olan insanların sığınma talebine
karşılık pek de insani bir tutum olmasa gerek.

skandalın bir daha gerçekleşmesine asla izin verilmemesi gerekiyor.
İster Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde kış
koşullarından korunmaya çalışsın
ister Akdeniz’in dalgaları arasında
dayanmaya, tüm mülteciler, sonu
yakın görünmeyen bir krizin mağduru. İçinde bulunduğumuz bu yeni
yıl ise Avrupa’ya, bu en zorlu soruna
yeni bir bakış açısıyla dâhil olma imkânı sunuyor.

2. Midilli Adası
Dünyanın, bilhassa Avrupa’nın yaşanan insani kriz karşısında takındığı tavır, bugün beş yılı aşkın bir
süredir savaşın devam ettiği Suriye
özelinde, mültecilerin hayatlarını
hiçe sayarak çok tehlikeli kara ve
deniz yolculuklarına çıkmalarına
neden olmakta. Özellikle Akdeniz
ve çevresi bu tehlikeli yolculukların
odak noktası. Akdeniz açıklarından
İtalya’ya veya Ege Denizi üzerinden
Yunanistan’a geçiş, mültecilerin en
yaygın kullandıkları rotaların başında geliyor. Mülteciler açık denize
çıktıkları bu yolculuklarda çoğunlukla şişme bir bot kullanıyor. Ancak çaresizce bindikleri bu şişme
botlarla çıktıkları yolculuklar pek
çoğu için felaketle sonuçlanıyor. Bu

AB ülkeleri yasa dışı göçmenlerin
ülkelerine geri gönderilmesi ve sınır kontrollerinin sıkılaştırılması
üzerinde anlaşmaya vardı. Başta
Almanya olmak üzere diğer AB ülkeleri de Avrupa’ya yönelik göçü
bu şekilde kontrol altına alabilmek
için, Akdeniz’in batısından gelenlere Afrika’da, doğusundan gelenlere
de Türkiye’de, mültecilerin toplanıp
elemeden geçirileceği dev kamplar
kurmayı planlıyor. Hümanist Avrupa’nın mültecilere bakışı çıkarcı,
ekonomik ve konforunun bozulmasını istemeyen bir yaklaşım içeriyor.
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insanlar tüm dünyanın gözü önünde
ölüme gidiyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de çoğu zaman sahil güvenlik birimleri mültecileri taşıyan
botları ya patlatıyor ya da batmış
olan botlara yardım götürmeyi ihmal
ederek bu insanların ölümüne göz
yumuyor.

lıyor ve botlarda takılı bulunan motorlar bu kişiler tarafından alınıyor.
Bu durum ise, burada söz konusu
olan insan kaçakçılığının uluslararası boyutunu ortaya koyması açısından önem arz ediyor.
Mülteciler Midilli Adası’nın merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafede
bulunan bir yerden karaya çıkıyor.
Kıyıya ulaştıkları bölgelerde bazı
yardım kuruluşları kendilerine üşümemeleri için jelatin benzeri bir şey
vererek yardımcı oluyor.

Yunanistan’ın Midilli Adası, deniz
yoluyla Avrupa’ya geçmek isteyen
mültecilerin ilk durağı oluyor. Adaya
Türkiye’den geçişler de hayli fazla.
Mülteciler Çanakkale’nin Ayvacık,
Balıkesir’in Ayvalık ve İzmir’in Dikili
kıyılarından insan kaçakçılarından
temin ettikleri botlara binerek Midilli’ye geçiyor. Bu botlara binebilmek
için ödedikleri rakam ise kişi başı
yaklaşık 800 ABD doları. Karşıya
geçmek için kullanılan bu motorlu botlar, yine mülteciler arasından
botu kullanabileceğini söyleyen tecrübesiz kişilerin idaresine bırakılıyor.
Kapasitesinin çok üstünde kişi bindirilen bu botlar, zorlu deniz ve hava
koşullarında, genellikle de görünmemek için gece karanlığında yola
çıkıyor. Bütün bu olumsuz koşullar,
ne yazık ki çoğunlukla mültecilerin
ölümüne sebep olan kazalarla sonuçlanıyor.

Kıyıya ulaşanlardan kadınlar ve çocuklar; Suriyeliler ve diğer milletlerden gelen mülteciler için oluşturulmuş kamplara otobüslerle
götürülüyor. Sağlıklı genç erkekler
ise 45 kilometre mesafede bulunan
bu kamplara yürüyerek gitmek zorunda kalıyor.
Midilli’de Suriyeli mülteciler diğer
ülkelerden gelen mültecilerden ayrı
bir kampa götürülüyor. Bez çadırlardan oluşan bu kamplar asgari insani
şartları karşılamaktan çok uzak. Suriyelilerin kampları savaş mağduru
olmaları sebebiyle pozitif bir ayrımcılığa tabi tutulduğundan nispeten
daha iyi durumda gibi görünse de
kamplar genel olarak insan yaşamı
için gerekli koşulları sağlamaktan
uzak. Suriyelilerin kaldığı kampta
Yunan polisleri tarafından kayıtlar

Mülteciler Midilli’ye vardıklarında
kim olduklarını bilmedikleri kişiler
tarafından karşılanıp botları patlatı-
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hemen yapılıyor. Kaydı yapılan Suriyeli mültecilere seyahat belgesi
veriliyor. Genelde Pakistan, Afganistan ve İran uyruklu göçmenlerden
oluşan diğer kampta ise mültecilerin seyahat belgesi alması üç günü
buluyor, çünkü bu kampa yetkililer

daha az uğruyor. Seyahat belgelerini
alan mülteciler Midilli’nin merkezine
giderek artık karaborsaya düşmüş
ve yaklaşık 80 dolara mal olan gemi
biletlerini alarak Atina’ya ulaşmaya
çalışıyor. Mültecilerin çoğunluğu
için hedef ülke ise Almanya.

C. Avrupa’ya Ulaşıp da Zorla Geri
Gönderilenler
Arnavutluk, Karadağ, Rusya Federasyonu, Sırbistan ve Ukrayna’da
bildirilen kara ve deniz sınırlarındaki zorla geri gönderilme vakaları endişe verici olarak değerlendiriliyor.

BMMYK, Suriye’ye dönüşlerin de
facto durdurulması, birçok ülkede
prosedürlere erişim ve Suriyelilere
sağlanan yüksek koruma oranları
da dâhil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin Suriyeli mültecilere
karşı muamelelerini memnuniyetle
karşılıyor. Fakat hazırlanan rapor
BMMYK’yı endişelendiren bazı boşluklar ve uygulamalara da dikkat
çekiyor. Buna göre bilhassa Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, İspanya,

Oysa bugüne kadar birçok kişi bu
şekilde Avrupa’dan geri gönderilmiştir. Nitekim bu hususta Türkiye
ile de bazı anlaşmalar yapılmış ve
Avrupa’ya giriş yapan mültecilerin
iadeleri gündeme gelmiştir.
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D. Avrupa’nın Mültecileri
Yerleştirme Sistemi
1. Genel Bakış
Ülkelerini bir gün içerisinde
çeşitli sebeplerle terk ederek
Avrupa’ya yola çıkan mülteciler, yolları üzerindeki her
ülkede ayrı bir zorlukla karşılaşıyor.

Ülkelerini bir gün içerisinde çeşitli sebeplerle terk ederek Avrupa’ya
yola çıkan mülteciler, yolları üzerindeki her ülkede ayrı zorluklarla
karşılaşmaktadır. Zira daha önce
de belirtildiği gibi mültecilerin asıl
istedikleri, uzun yıllardır özlem duydukları yaşam koşullarına sahip
olabilecekleri bir ülkeye ulaşmaktır.
Bunun için de bu imkânlara kavuşabileceklerine inandıkları ülkeler
olan Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi sosyal şartların iyi olduğunu
düşündükleri ülkelere giriş yapmak
istemektedirler. Söz konusu bu ül-

keler de kendilerine olan yoğun ilgi
sebebiyle sadece işlerine yarayacak özel şartlardaki mültecileri kabul etmektedir. Bu noktada konuyu
mültecilerin en çok gitmek istediği
Almanya üzerinden anlatmak açıklayıcı olacaktır.
Almanya’ya girişler genelde Avusturya üzerinden yapılmaktadır. Bu girişlerde kayıt yapılan ilk kamplarda
mültecilerin parmak izi alınmakta ve
kendilerine bir kimlik kartı verilmektedir. Burada kaydı yapılanlar bir ay
gibi bir süre içerisinde Almanya’nın
herhangi bir yerine gönderilmektedir. Zira her bir eyalet ve şehrin kendi
nüfusu oranında mülteci kotası vardır. Mülteciler bu kotalara göre şehirlere dağıtılmaktadır.
Mültecilerin dağıtıldığı bu kamplar,
ikinci alım merkezleri olarak tanımlanabilir. İncelemelerimiz sırasında
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(Şubat 2016) mevcut kampların dolu
olması sebebiyle mültecilerin okulların spor salonlarına yerleştirildiklerini gözlemledik. Almanya’daki neredeyse bütün spor salonları dolmuş
vaziyette. Yaklaşık 1.200 spor salonu
bu şekilde kullanılmakta. Ziyaret ettiğimiz Köln’de 23 spor salonunda
toplam 2.800 mültecinin konakladığını öğrendik. Ancak bu salonlar ailelerin mahremiyeti için uygun yerler
değil. Buralar sıkı güvenlik altında
tutulduğundan içeriye girmek ya da
görüntü almak mümkün olmuyor.

Almanya’ya refakatsiz gelen 12-18
yaş arası gençler için ayrı gençlik
kampları oluşturulmakta. 12 yaş altı
çocuklar ise sosyal hizmetlerin yurtlarına yerleştirilmekte. Gelenlerin
%10-15 gibi ciddi bir bölümünün 18
yaş altı olduğu ifade edilmektedir.
Bu kampların en dikkat çeken yönü
ise buraların yönetim ve kontrolünün kilise tarafından yapılmasıdır.
Bu şekilde Müslüman gençlerin birçoğu kültürel anlamda yozlaştırılmaktadır.
Kısaca, kiliselerin mültecilerle ciddi
olarak ilgilendiği ve mülteciler hedef
alınmak suretiyle misyonerlik faaliyetleri yapıldığı çok açık bir şekilde
gözlemlenmektedir. Zira kiliseler
mülteci aileleri barındırmakta ve
kamplarda Arapça İncil dağıtımları
yapmaktadır. Nitekim yardım organizasyonları da kiliseye bağlı dernekler tarafından yürütülmektedir.
Örneğin Köln’deki mülteci çalışması,
kilise menşeli Malteser ve Yohanniter adlı yardım kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Bu dernekler
aynı zamanda cezaevlerindekilere
manevi destek olmak, çocukların ve
gençlerin kaldığı kampların idaresi
gibi çalışmaları da yürütmektedir.

Almanya, gıda ve acil tedavi hizmetleri verilen bu tür spor salonu,
kamp ve otellerde kalanların evlere
yerleştirilmesini, çalışabilecek nüfusun istihdamını, genç ve çocukların
okullara devamının sağlanmasını
nihai hedef olarak belirlemiş. Ancak
gözlemlerimiz bu işlemlerin resmî
rakamlar ve prosedürler dikkate
alındığında iki yıla yakın süreceğini
gösteriyor.
Zira söz konusu işlemler Almaya için
yasal bir zorunluluk. Alman Anayasası’na göre devlet, kim nasıl gelirse gelsin konaklaması için ona bir
yer göstermek zorunda. Ayrıca yeni
gelenlere kişi başı 175 avro yardım
yapılmakta. Bu rakam, mültecilik
statülerine göre süreç içerisinde 375
avroya kadar yükselmekte.

Bütün bunların yanı sıra Alman Kızılhaç yetkilileri kamplardaki nitelikli
mültecilerle özel olarak ilgilenmek-
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tedir. Bu gençleri veya aileleri kısa
süre içerisinde kamplardan alıp evlere yerleştirmektedirler. Hatta Kızılhaç Başkanı’nın 25 yaşında zeki ve
dil bilen bir genci kendi evinde ağırladığı bilinmektedir.

Müslümanlar arasından olması, söz
konusu prosedürlerin bürokratik işleyişini ağırlaştırmakta, hatta çoğu
zaman pratikte imkânsız hale getirmektedir.
Almanya’da her kesim için hemen
her yerde Almanca kursu verilmektedir. İkinci kısım kamplarda Almanya’da kalması muhtemel kişiler için
daha hızlı bir süreç yürütülmektedir. Çocuklar okula başlatılmakta,
büyükler için mesleki bilgilendirme
kursları düzenlenmektedir. Ayrıca,
mültecilere işsizlik sigortası üzerinden ödeme yapılmakta olup bu

Ayrıca ilgili bakanlık kardeş aile veya
kişi seçmek üzerine bir çalışma yürütmektedir. Buna göre evlerinin
bir bölümünün müsait olduğunu
söyleyen vatandaşlar mültecilere
sahip çıkılabilmektedir. Mültecileri
bu şekilde evlerine alanlara kişi başı
200 avro ödenmektedir. Ancak mültecileri evlerine almak isteyenlerin
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süreç içerisinde kendilerine uygun

rılardan başka mültecilere yönelik
gerçekleştirilen bireysel saldırılar bu
rakamın çok üzerindedir.

iş bulmaları istenmektedir. Söz konusu sığınma hakkı süreci tamamlandığında kişi dilerse ailesini de Al-

2. Kamplar ve Koşulları

manya’ya getirebilmektedir.

Almanya’daki birçok kampa giriş
için izin verilmemektedir. Talebimiz üzerine sadece Köln’e yaklaşık
üç saat mesafede bulunan Duisburg’daki Mülheim Kampı için giriş izni alınabilmiştir. Kampa giriş
yaptıktan sonra neden özellikle
bu kamp için giriş izni verildiği çok
net olarak anlaşılmaktadır; çünkü
bu kamp, BM standartlarında bir
kamptır. Ne yazık ki bu kamp da kili-

Bütün bunlara karşın, mülteci kampları bazı ırkçı grupların hedefi haline
gelmiştir. Buralara yapılan saldırıların sayısı son dönemde oldukça
artmıştır. Saldırılar genelde molotof
veya taş atmak suretiyle gerçekleşmektedir. Almanya’da 2015 yılı resmî
kayıtlarına göre mülteci kamplarına
yönelik 1.027 saldırı vakası yaşanmıştır. Kamplara yapılan bu saldı-
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birleştirilmektedir. Mültecilerin bu

senin alt kurumları ve Kızılhaç tarafından işletilmektedir. Girişte Kızılhaç’ın kamp sorumlusu tarafından
karşılanan ziyaretçilerin kimlikleri
ve kurum kartları alınmaktadır. Ziyaretçiler hakkında, beyan ettikleri
bilgiler üzerinden internette kısa bir
araştırma yapılarak basit bir güvenlik soruşturması yürütülmektedir.

kampa giriş çıkışı serbest olarak yapılmaktadır.

3. Mülteci Otelleri
Mülteciler için yeterli yer olmadığından şehirdeki bazı oteller belediyeler
tarafından kiralanarak bir nevi kamp
haline getirilmiş. Bu oteller tama-

600 kişilik olan Mülheim Kampı’nda 23 ayrı ülke vatandaşı kalmakta
olup bunların %80’i Ortadoğuludur.
Kampta kalanların çoğunluğu ailelerdir. Kamp içerisindeki çocukların
yaklaşık %20’si 11 yaş altındaki çocuklardır.

men mültecilere ayrılmış durumda.

Kamp genel olarak prefabrik evlerden oluşmaktadır. 16 metrekare alanı olan her bir daire, dört kişi
kalacak şekilde tasarlanmıştır. Bazı
kalabalık aileler için iki konteyner

ler başka yerlerde barındırılmakta.

Kamplardan gelen mülteciler ev bulana kadar buralarda konaklamakta.
Son gelen akım dolayısıyla bu yerleştirmeler daha uzun sürmekte.
Bu otellere sadece aileler yerleştirilmekte olup gençler veya tek gelenOtelde kalanlar gerek oteldeki gerekse dışarıdaki Almanca ve meslek
edindirme kurslarına devam etmekte. Otellerde kalan mültecilerin yemekleri Kızılhaç tarafından sağlanmakta.
Otel yetkilileri işsizlikten ve bilmedikleri bir çevrede olmalarından
ötürü mültecilerin çok sıkıldığını,
ancak şehir içinde fazla görünmek
istemediklerini bu nedenle kendilerinin gezi ve piknik gibi birtakım
organizasyonlar

düzenlediklerini

belirtmekte. Bu faaliyetlerin fonu
da kilise menşeli Karitas ve Kızılhaç
kurumları tarafından sağlanmakta.
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V. AB Sığınmacı Dağıtım Planı
AB Komisyonu, İtalya, Yunanistan ve
Macaristan’a akın eden sığınmacıların
üye ülkelere adaletli şekilde nasıl dağıtılacağını kapsamlı bir eylem planı
ile belirledi. Bu plan ile bu üç ülkede
barınan 120.000 kişinin 22 ülkeye kota
sistemi ile dağıtılması kararlaştırıldı.

İngiltere ve İrlanda’nın katılımları ise
kendi alacakları karara bırakılmıştır.
Sonuç olarak birlik en iyimser söylemle komik denilebilecek bir rakam belirleyerek Yunanistan, İtalya ve Macaristan’da bulanan 120.000 sığınmacının
AB’ye üye 22 ülke arasında paylaşımına karar vermiştir. Buna göre, İtalya’dan 15.600, Yunanistan’dan 50.400
ve Macaristan’dan 54.000 sığınmacının belirlenen 22 ülkeye aşağıdaki
şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.

Kota sistemi ve dağıtımda, üye ülkelerin büyüklüğü, gayrisafi millî hasılası,
ülkenin daha önce kabul ettiği sığınmacı sayısı ve işsizlik oranı başlıca
kriterler olarak alınmıştır. Ancak Danimarka, AB Komisyonu’nun sığınmacıların dağıtımı planına katılmamış,

Bu plana göre hangi ülkenin ne kadar
sığınmacı alacağı aşağıdaki gibidir:

ALMANYA

31.443

2.938

FİNLANDİYA

FRANSA

24.031

2.978

ÇEK CUMHURİYETİ

İSPANYA

14.931

1.600

BULGARİSTAN

POLONYA

9.287

1.502

SLOVAKYA

HOLLANDA

7.214

1.064

HIRVATİSTAN

ROMANYA

4.646

780

LİTVANYA

BELÇİKA

4.564

631

SLOVENYA

İSVEÇ

4.469

526

LETONYA

AVUSTURYA

3.640

440

LÜKSEMBURG

PORTEKİZ

3.074

373

ESTONYA
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Tablodan da görüldüğü üzere, AB

luluktan mali destek vererek muaf

ülkeleri hem kendi kamuoylarını

olmaları önerilmiştir.

hem de mültecileri onca zaman

AB Komisyonu kriterlerine göre,

oyaladıktan sonra sadece 120.000

ülkelerinde baskı ve zulüm altında

mülteciyi barındırma kararı almıştır.

olan Suriye, Irak ve Eritreli sığınma-

Uzun görüşmeler ve özel toplantılar-

cılara üye ülkelere dağıtımda önce-

dan sonra komik denilebilecek ka-

lik verilecek ve bir ülkeye gönderilen

dar küsuratlı rakamlarla mültecileri

sığınmacı başka bir AB üyesi ülkeye

paylaşmışlardır. Bu şekilde sözüm

ikametgâhını taşıyamayacaktır.

ona mültecilere yardım ettiklerini,

Her ne kadar insani gibi görünse

haklarını koruduklarını ve kendi ka-

de bu plan, hem mültecilere karşı

dim değerlerine sahip çıktıklarını sa-

bir engelleme çabası hem de kişi-

vunmaktadırlar. Bu paylaşımlar ya-

nin serbest dolaşım hakkına ya-

pılırken kendi işlerine yarayacağını

pılmış bir saldırıdır. Ancak hemen

düşündükleri, her anlamda “uygun”

belirtmek gerekir ki, Fransa’da Ka-

mültecilerin seçilmesi konusunda

sım 2015’te meydana gelen terör

da ayrıca titiz davrandıklarını söyle-

saldırıları ile birlikte bu plana dâhil

meye gerek bile yoktur.

birçok ülke mevcut şartlar altında

Söz konusu plan uyarınca, sığınmacı

plana sadık kalmanın mümkün ola-

kabul eden üye ülkelere AB bütçe-

mayacağını ve almaları gereken sı-

sinden kişi başına 6.000 avro mali

ğınmacıları kabul etmeyeceklerini

destek sağlanması, bu amaçla üye

bildirmiştir. Örneğin sadece 9.287

ülkelere toplam 780 milyon avro

sığınmacı kabul edecek olan Polon-

mali destekte bulunulması karara

ya’nın Avrupa İşleri Bakanı Konrad

bağlanmıştır. Geçici süre ile sığın-

Szymanski yaptığı açıklamada, “Pa-

macılara kapılarını açan Yunanistan,

ris saldırıları sonrasında, AB kotaları

Macaristan ve İtalya’ya ise kişi ba-

gereği Polonya’nın alması gereken

şına 500 avro mali destek verilmesi

mülteciler konusundan kotaya uyul-

kararlaştırılmıştır.

mayacaktır.” demiştir. Ayrıca Fransa

Komisyon planına göre, üye ülke-

Başbakanı Manuel Valls da, “Avrupa

lerin önerilen sığınmacı kotalarına

bu koşullarda daha fazla sığınmacı

itiraz etmeden kabul etmeleri ancak

kabul edemez.” diyerek ülkesinin tu-

bir doğal felaket halinde bu sorum-

tumunu ortaya koymuştur.
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VI. Sonuç
Mülteciliğin doğmasına yol açan sa-

Kısaca, AB üyesi ülkelerdeki farklı

vaşların en büyük sebeplerinin silah

hukuksal düzenlemeler ve uygula-

ticareti, petrol ticareti vb. diğer tica-

malarla iç politikaya dayalı popülist politikalar, Avrupa’da ortak bir

ri ilişkiler olduğu herkes tarafından

mülteci ve sığınma politikasının

bilinmektedir. Bu işlerle uğraşan ve

oluşmasına engel olmaya devam et-

rant sağlayanların büyük çoğunlu-

mektedir. Sığınma prosedürlerinin

ğunun da Avrupa ülkeleri şirketleri

uygulanmasında AB’nin güvenlik ek-

olduğu hususunda ise hiç şüphe

senli dinî, kültürel, ekonomik ve in-

yoktur. Hal böyle olunca mültecili-

sani yaklaşımından dolayı Avrupa’da

ğin doğmasına sebep olanların bu

bütünlüklü ve progresif bir mülteci

sorunu çözmede bu kadar isteksiz

ve sığınma politikasından bahset-

görünmesi de olağanüstü karşılan-

mek imkânsızdır. Hem mülteci sta-

mamalıdır.

tüsünde olanlar hem de sığınma
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başvurusu incelenenler ve bu kişi-

etmeyeceklerini, bu sisteme dâhil

lere tanınan haklar, ülkeden ülkeye

olmayacaklarını açıklamışlardır. Sis-

farklılıklar

Ama

teme onay veren diğer ülkeler ise

Avrupa üyesi bütün ülkelerin ortak

kendi aralarında bir yarışa girerek en

olan politikası, mülteci ve sığınmacı-

uzun zamanda en az mülteciyi alma-

ların Avrupa’ya gelmesini engelleme

nın derdine düşmüştür. Her devlet

ve bu kişilerin sayısını “asgari düze-

kendi millî çıkarlarını öne sürerek

ye” indirme olarak özetlenebilir.

kendini haklı çıkarmaya çalışmıştır.

göstermektedir.

Milliyetçilik ve millî çıkarlar -yani

Kaldı ki, bu raporda ayrıntısına yer

zenginin varlığını koruma çabası-

verilen plan doğrultusunda toplam-

birbiriyle anlaşamayan AB ülkelerini

da alınacak ve üye ülkelere dağıtıla-

karşı karşıya getirmiştir.

cak mülteci sayısı açıklanır açıklamaz birlik içerisinden çatlak sesler

Bu planın bir parçası olarak da AB,

yükselmiştir. Britanya, Macaristan,

başta Türkiye olmak üzere komşu

Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Slo-

ülkelerde; Ortadoğu ve Kuzey Afrika

vakya ve Romanya mülteci kabul

ülkelerinde, mülteci toplama kamp-
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ları kurdurtmayı planlamaktadır. Bu

tavrının mültecilere yardım edilmesi

sebeple söz konusu kampların ku-

yönünde olması, hükümetleri köşe-

rulacağı ülkelere bir ödenek ayrıla-

ye sıkıştıracaktır.

cağı belirtilerek mülteci krizi âdeta

Bu manada ivedilikle tüm devletleri

taşerona devredilmiştir. Bu taşeron

ve uluslararası kuruluşları, mülteci

ülkelere de sözleşmelerine sadık

politikalarını yeniden gözden geçir-

kalmaları kaydıyla vizesiz Avrupa’ya

meye, evrensel insan haklarının gü-

giriş hakkı tanıma vaadinde bulu-

vencelendiği böyle bir dönemde en

nulmuştur.

azından asgari yaşam hakkının tüm
insanlara sağlanması anlamında ka-

Sonuç olarak Suriye’deki savaş bitse

lıcı ve etkin çözümler bulmaya davet

de bitmese de mülteci krizi giderek
büyüyen bir durum olmaya devam

ediyoruz.

edecektir. Avrupa’nın pek çok ülke-

Bir sivil toplum kuruluşu ve mülteci

sinde binlerce gönüllünün, aktivistin

hakları savunucusu olarak kanunla-

yardım ve dayanışma kampanyaları,

rın uygulanması, hakların bildirilmesi

daha da önemlisi toplumların genel

ve sağlanması, toplumun mülteciler
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ve mültecilik hakkında, mültecilerin

eğilimlerin törpülendiği; sınırların tel

de haklarını öğrenmeleri anlamında

örgülerle çevrilmediği; işçi sınıfının

çalışmalarımız devam edecektir.

mültecileri bir sorun olarak görmediği; mülteci düşmanlığına ve savaş-

Görünen o ki, mülteci krizi artık sa-

lara karşı insani değerleri savunan-

dece mültecilerle sınırlı kalmayıp

larla yan yana duran bir Avrupa’ya

Avrupa’nın siyasi atmosferini de be-

bir an önce ulaşılabilmesi en büyük

lirleyen bir kriz olacaktır. Bu kriz sa-

temennimizdir.

dece mülteciler için bir ölüm kalım

Bu amaçla “Bir İnsan Bir Dünya” pa-

meselesi değil Avrupa halkları için

rolasıyla yola çıkmış bir sivil toplum

de bir yol ayrımıdır.

kuruluşu ve mülteci hakları savunu-

Bu soruna sadece insani bir bakış

cusu olan Uluslararası Mülteci Hak-

açısıyla bakacak olan sorumluluk

ları Derneği, bu alanda yaşanan so-

sahibi bir Avrupa’nın bir an önce

runların gün yüzüne çıkartılması ve

şekillenmesi gerekmektedir. Bunun

çözümler bulunması, hak ihlallerinin

için Avrupa ülkelerinin öncelikle se-

dünyaya duyurulması, dünyanın mül-

bep oldukları savaşlara son vermek

teciler ve mültecilik hakkında bilgi

adına çaba sarf etmeleri zorunludur.

ve anlayış sahip olabilmesi için çalış-

Toplumlarındaki ırkçı ve aşırı sağ

malarına aralıksız devam edecektir.
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14

http://www.faz.net/aktuell/politik/gewalt-an-der-ruetli-schulefrueher-oder-spaeter-1300976.html (11.01.2016).
Haber 1, “Schengen Anlaşması Çöktü”, http://www.haber1.com/
haber/505846/avrupada-schengen-anlasmasi-coktu (12.01.2016).

6

55

UMUDA KAPANAN KAPI AVRUPA’NIN MÜLTECİLERE BAKIŞI

Kaynakça
Kanunlar
28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi

İnternet Siteleri
BBC, “Migrant crisis: Migration to Europe explained in graphics”, http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 (24.12.2015).
BMMYK, “UNHCR: Suriyeli mültecilerin toplam sayısı ilk kez 4 milyonu geçti”, http://www.unhcr.org.tr/?content=648 (20.12.2015).
_______, “UNHCR Küresel Eğilimler Raporu, Basın Açıklaması”, http://www.unhcr.org.tr/?content=640 (22.12.2015).
Haber 1, “Schengen Anlaşması Çöktü”, http://www.haber1.com/haber/505846/avrupada-schengen-anlasmasi-coktu (12.01.2016).
http://www.faz.net/aktuell/politik/gewalt-an-der-ruetli-schule-frueher-oder-spaeter-1300976.html (11.01.2016).
http://www.welt.de/politik/deutschland/article150978634/83-Prozent-der-Deutschen-fuer-schaerfere-Asylgesetze.html (14.01.2016).

56

