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Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan iç savaşlar 
sonucunda dünya üzerindeki mülteci sayısı İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en 
yüksek seviyeye ulaştı. Özellikle Suriye iç savaşının ürettiği mültecilerin Türkiye, 
Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerde misafir edilmelerinden dolayı Avrupa uzunca bir 
dönem bu sorunla yüzleşmedi. 2015 yılının başından itibaren mültecilerin Avru-
pa’ya doğru hareketlenmesiyle birlikte mülteci meselesi genelde AB’nin özelde ise 
onun önde gelen gücü Almanya’nın sorunu haline geldi. Gelinen noktada mülte-
ci krizi Türkiye, Almanya ve AB üçgeninde birçok farklı konuyla ilintili karmaşık 
bir müzakere sürecinin konusu olmuştur. 

Bu analizin amacı, AB ve Almanya’nın özellikle Arap Baharı’nın başlangıcın-
dan itibaren takip ettikleri mülteci politikasını ve yaşanan son krizin bu politi-
kalarda neden olduğu değişiklikleri ortaya koyarak, söz konusu aktörlerin Türki-
ye’den konu ile ilgili taleplerini ve Ankara’nın bu talepler karşısındaki tutumunun 
ne olması gerektiğini incelemektir.

ÖZET

Bu analizde AB 
ve Almanya’nın 
mülteci politikası 
ve bu konu 
üzerinden 
Türkiye ile 
ilişkileri 
incelenmektedir.
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Ürdün, Lübnan ve Irak gibi ülkelere sığınan Su-
riyelilerden oluşmaktadır.2

Bu durum sonucunda Suriye, göç kaynağı 
ülke olarak otuz yıla yakın bir süredir birincili-
ği elinde tutan Afganistan’ı geçerek dünyada en 
fazla mülteci veren ülke konumuna geldi. Suri-
ye’de yaşanan son gelişmelerle birlikte Rusya’nın 
DAEŞ’i bahane göstererek Esad rejiminin yıkıl-
masını önlemek adına iç savaşa müdahil olma-
sı sonucunda yakın gelecekte daha fazla sayıda 
mültecinin Suriye’yi terk etmek zorunda kalacağı 
da tahmin edilmektedir.

Dünya, tarihin gördüğü en büyük mülteci 
krizini yaşarken bir yangın yerine dönen Orta-
doğu’daki çatışmalardan ve katliamdan kaçan yüz 
binlerce mülteci Akdeniz ve Ege Denizi üzerin-
den Avrupa kıtasına geçmek üzere yollara dökül-
müş durumda. 27 Kasım 2015 itibariyle 868 bin 
282 mülteci deniz yoluyla Avrupa’ya illegal geçiş 
yaptı.3 Bu çok riskli yolculuk esnasında 2015 yılı 
içerisinde 27 Kasım tarihine kadar tespit edile-
bildiği kadarıyla aralarında kadın ve çocukların 
da bulunduğu 3551 mülteci boğularak hayatını 
kaybetti.4 Gerçekte ise hayatını kaybeden mülte-
ci sayısının bu rakamın çok daha üstünde olduğu 
düşünülmektedir. Avrupa’ya ulaşmak için deniz 
rotası dışında Balkan ülkeleri üzerinden Avru-

2. “UNHCR Küresel Eğilimler Raporu, Basın Açıklaması” 18 Haz-
iran 2015. www.unhcr.org.tr (Erişim tarihi 12 Ekim 2015).

3. “Mediterranean Update”, Missing Migrants Project, 27 Kasım 2015.

4. “Global Overview”, Missing Migrants Project, 27 Kasım 2015.

GİRİŞ
Ortadoğu’da Arap Baharı’nın Tunus dışındaki 
bütün ülkelerde akamete uğraması ve akabinde 
Yemen, Libya ve Suriye gibi ülkelerde meydana 
gelen iç savaşlar sonucunda yeni mülteci akınları 
ortaya çıktı. Sadece Suriye’de 4 milyon insan ül-
kelerini terk etmek zorunda kaldı. Bütün bunlara 
Arap Devrimleri öncesinde iç savaşa ya da siya-
si istikrarsızlığa sürüklenmiş Irak, Afganistan ve 
Eritre gibi ülkelerden kaynaklanan mültecileri de 
eklendiği zaman mülteci sorunu tarihte görülme-
miş boyutlara ulaştı.

Bugün dünya, BM Mülteciler Yüksek Ko-
miserliği’nin rakamlarına göre kayıtların tu-
tulmaya başlandığı İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonraki en büyük mülteci krizi ile karşı karşıya 
kalmış durumdadır. 2014 yılı sonundaki ra-
kamlara göre yaklaşık 60 milyon insan savaşlar 
nedeniyle evlerini terk ederek mülteci konumu-
na düştü. Bu rakamın 38 milyonu kendi ülkesi 
içinde yer değiştirmek zorunda kalan mülteci-
lerden oluşmaktadır.1 Sadece Suriye’de yaşanan 
iç savaş nedeniyle 11 milyon kişi evlerini terk 
etmek zorunda kaldı. Bu rakamın 4 milyonu 
Suriye’yi terk ederek başta Türkiye olmak üzere 

1. “Ülkesinde yerinden edilmiş kişiler” (internally displaced persons/
IDPs), özellikle silahlı çatışmaların, yaygın şiddet hareketlerinin, in-
san hakları ihlallerinin veya doğal ya da insan kaynaklı felaketlerin 
sonucunda veya bunların etkilerinden kaçınmak için, uluslararası 
düzeyde kabul görmüş hiçbir devlet sınırını geçmeksizin kaçan ya 
da bu yerleri terk eden kişiler ya da kişi gruplarıdır. Bkz. Göç Terim-
leri Sözlüğü, Uluslararası Göç Örgütü, No: 18, 2009, s. 60.

GRAFİK 1. DÜNYA GENELİNDE MÜLTECİ SAYISI (MİLYON)
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rına hangi ülkeden giriş yaparsa o ülkede iltica 
başvurusu yapabilir” şartını getirmekte. Bundan 
dolayı mülteciler AB karasularından ilk giriş 
yaptıkları, Akdeniz’e kıyısı olan İtalya, Yunanis-
tan ve Malta gibi ülkelerde birikmeye başladı. 
AB’nin dayanışmacı ruhuna ters olan Dublin 
Anlaşması nedeniyle başta Fransa, İngiltere ve 
Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok AB 
ülkesi, AB Komisyonu’nun mültecilerin üye 
ülkeler arasında adil bir şekilde paylaştırılması 
çağrılarına kulaklarını tıkadı. AB üyeleri 40 bin 
mültecinin ülkelerin nüfuslarına oranla dağıtıl-
masının kabul edilmesi konusunu iki yıl müza-
kere ettikten sonra, mülteci krizinin 2015 yazın-
da derinleşmesi üzerine, Eylül ayında 160 bin 
mültecinin İtalya, Yunanistan ve Macaristan’dan 
alınarak diğer AB üyesi ülkelere dağıtılması ko-
nusunda nihayet bir anlaşmaya varabildiler. 

AB, kriz derinleşmeden önce denizde yaka-
lanan mültecileri Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı 
kararları hiçe sayarak Avrupa Birliği Sınır Güven-
liği Birimi’nin (Frontex) yaptığı operasyonlarla 
Kuzey Libya gibi iç savaşın devam ettiği ülkelere 
geri göndermekteydi. AB bu dönemde Frontex 
operasyonları ile adeta etrafına yeni bir Berlin 
Duvarı inşa ederek, Birliği yüksek güvenlikli du-
varlarla çevrili bir kaleye dönüştürmeyi amaçlayan 
bir politika izlemekteydi. Bugün gelinen noktada 
bütün bu önlemlerin bir işe yaramadığı ortaya 
çıkmıştır. Yasal yollardan AB ülkelerine iltica et-
meleri engellenen mültecilerin çok daha pahalı-
ya mal olan, çoğunlukla da insan kaçakçılarının 
yardımıyla Akdeniz’i geçmeye çalışmaları sonucu 
trajedilerin yaşandığını ve bu durumun insani ve 
ahlaki bir krize dönüştüğünü görmekteyiz.

Yaşanan bu mülteci krizinin AB ülkelerinin 
iç siyasetine yönelik çok ciddi yansımalarının ola-
cağı açıktır. Şimdiden birçok AB ülkesinde aşırı 
sağcı partiler aracılığıyla mülteci ve göçmen kar-
şıtlığı yükselişe geçmiştir. Bu durumun bir sonucu 
olarak Avrupa genelinde mültecilere, göçmenlere 
ve yabancılara yönelik saldırılar artmakta, aşırı sa-
ğın yükselişini engellemek isteyen ana akım siyasi 
partiler de gün geçtikçe aşırı sağın pozisyonlarını 

pa’ya geçenler de hesaba katıldığı zaman 2015 
yılının ilk dokuz ayında 1 milyonun üzerinde 
mültecinin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 
ulaşmış olduğu tahmin edilmektedir. Grafik 2’de 
de görülebileceği üzere dünya genelinde mülteci 
sayılarında yaşanan artışa paralel olarak son beş 
yılda AB üyesi ülkelere yapılan iltica başvuru sa-
yısı da düzenli olarak artış göstermiş ve özellikle 
2015 yılının ilk dokuz ayında 2011 yılının üç 
katına ulaşmış durumdadır. 

* 2015 yılına dair verilen veriler ilk dokuz aylık dönemi kapsamaktadır  
ve Eurostat’tan alınmıştır.5

Ortadoğu’da yaşanan bu büyük mülteci kri-
zini başta Türkiye olmak üzere Ürdün ve Lübnan 
gibi ülkelerin göğüslemesinden dolayı Avrupa 
Birliği üyesi ülkeler 2015 yılının Haziran ayına 
kadar bu devasa mülteci akınından çok az etki-
lendiler. Özellikle Suriye rejiminin sivillere yö-
nelik başlattığı katliamlardan sonra Türkiye’nin 
2011 yılından itibaren açık kapı politikası izle-
mesi ve AFAD’ın kurduğu kamplarda Suriyelileri 
birçok Batılı ülke tarafından övülen şartlarda mi-
safir etmesi nedeniyle Türkiye üzerinden çok az 
sayıda Suriyeli Avrupa’ya gitti. Bu süreçte Türki-
ye’de bulunan Suriyelilerin sayısı 2 milyonu aştı 
ve Türkiye onların ihtiyaçlarını karşılamak için 8 
milyar dolara yakın harcama yaptı. 

Mülteci krizi zamanla AB’yi de etkilemeye 
başladığında, AB’nin bu konudaki mevzuatının 
güncellenmesi gerektiği ortaya çıktı. AB üye-
si ülkeler arasında mülteci rejimini düzenleyen 
Dublin Anlaşması “bir sığınmacı AB toprakla-

5. Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and 
sex Annual aggregated data (rounded): http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

GRAFİK 2.   AB ÜYESİ ÜLKELERDE İLTİCA 
BAŞVURULARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI (2010-2015)
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savunmaya başlamaktadır. Almanya’da 2015 yı-
lının başında mültecilerin barındırıldığı yerlere 
yönelik haftada en az üç saldırı yaşanmaktayken, 
krizinin doruk noktasına ulaştığı Temmuz-Eylül 
ayları arasında bu saldırılarda adeta bir patlama 
yaşanmış ve her gün en az üç saldırı gerçekleşmiş-
tir.6 Almanya’da yaşanan mülteci karşıtlığının en 
trajik sonuçlarından birisi de Köln Belediye Baş-
kan adayı Henriette Reker’in 17 Ekim Cumartesi 
günü seçimlerden bir gün önce aşırı sağcı bir ırkçı 
tarafından bıçaklanması olmuştur. 

Bu durum, Suriye iç savaşı sona ermedikçe 
ya da Suriye’de güvenli bölgeler oluşturulmadıkça 
sayıları daha da artacak olan Suriyeli mültecilerin 
uzun vadede özellikle Almanya’da ciddi tartışma-
lara neden olacağını göstermektedir. Nitekim, Yu-
goslavya’nın parçalanmasından sonra Almanya’nın 
karşı karşıya kaldığı en büyük mülteci akınının, 
Merkel’in bundan sonraki siyasi kariyeri üzerinde 
belirleyici olacağı birçok siyaset yorumcusu tara-
fından dile getirilmektedir. Merkel’in, krizin orta-
ya çıktığı yaz aylarından itibaren izlediği kararsız 
politikalar hem kendi partisi tarafından hem de 
diğer partiler tarafından şiddetle eleştirilmektedir. 

Bu krizin aynı zamanda AB için de tarihi 
boyunca karşı karşıya kaldığı en büyük meydan 
okumalardan birisini teşkil ettiği açıktır. Hatta 
kimi analistler yaşanan bu mülteci akınını Roma 
İmparatorluğu’nun yıkımına sebep olan kavim-
ler göçüne benzetmektedirler. Bundan dolayıdır 
ki, krizin Türkiye ile işbirliği yapmadan çözüle-
meyeceğinin farkında olan AB ve Almanya uzun 
zamandır durağan olarak seyreden siyasi ilişkileri 
canlandırmak adına Eylül ayından itibaren adım 
üstüne adım atmaktadırlar. Yine bu çerçevede 29 
Kasım 2015 tarihinde Brüksel’de mülteci krizine 
ilişkin Türkiye-AB zirvesi gerçekleştirilecektir.

Sonuç olarak gelinen noktada mülteci krizi 
Türkiye, Almanya ve AB üçgeninde birçok farklı 
konuyla ilintili karmaşık bir müzakere sürecinin 
konusu olmuş durumdadır. Bu analiz, AB ve Al-

6. “In Drei Monaten 293 Attacken auf Deutsche Asylheime”, ORF 
News, 16 Kasım 2015, www.orf.at, (Erişim tarihi 19 Kasım 2015).

manya’nın özellikle Arap Baharı’nın başlangıcın-
dan itibaren takip ettikleri mülteci politikasını 
ve yaşanan son krizin bu politikalarda neden ol-
duğu değişiklikleri ortaya koyarak, AB’nin Tür-
kiye’den konu ile ilgili taleplerini ve Ankara’nın 
bu talepler karşısında tutumunun ne olması ge-
rektiğini incelemektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 
MÜLTECİ POLİTİKASI 
Hukuki Çerçeve
Hukuki çerçeve hakkında mülahazalarda bu-
lunmadan önce hem kamuoyunda var olan kafa 
karışıklığını gidermek hem de Avrupa’nın “Avro-
Krizi”nden sonra karşı karşıya geldiği en büyük 
meydan okuma olarak görülen mülteci krizini 
daha iyi anlamak için kullanılan mülteci ve sığın-
macı kavramları arasındaki karışıklığı gidermek 
gerekmektedir. “Sığınmacı” kavramı, ülkesini terk 
ederek üçüncü bir ülkeye gidip orada iltica talebin-
de bulunan kişiyi ifade etmek için kullanılmakta-
dır. İltica başvurusunun yapıldığı devlet otoritele-
rinin, başvuruyu değerlendirerek, uluslararası ve iç 
hukuk kurallarını uygulayıp iltica hakkını tanıdığı 
kişiler ise “mülteci” olarak adlandırılmaktadırlar. 
Yani sığınmacı geçici, mülteci ise daimi bir statü-
dür. Bununla birlikte, biz de analizimizde gerek 
ulusal ve gerekse uluslararası literatürde son dönem 
tartışmalarda kullanılması hasebiyle, aradaki ayrı-
mın vurgulanmasının gerekli olduğu yerler hariç 
olmak koşuluyla mülteci ifadesini kullanacağız.

AB devletlerini uluslararası hukuk açısından 
bağlayan ilk metin 1951 Cenevre Sözleşmesi’dir. 
Mültecinin tanımını yapan, haklarını ve ödevle-
rini belirleyen ve 1954 tarihinde yürürlüğe giren 
ilk uluslararası sözleşme olan Cenevre Sözleşmesi, 
özellikle mültecilerin geri gönderilmemesi ilkesini 
(non-refoulement) kayıt altına almasıyla bu alanda 
bir milat sayılmaktadır. Bu sözleşmeye göre mülte-
ci “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba men-
subiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm 
göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu 
yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle 
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geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi” dir.7 
1951 Cenevre Sözleşmesi aradan geçen altmış yıl-
dan fazla bir zamana rağmen hala saygın konumu-
nu korumakla kalmayıp konuyla ilgili bölgesel söz-
leşmelere de esin kaynağı olmayı başarmıştır.8 AB, 
bu Sözleşme’yi ve bilahare Cenevre Sözleşmesi’nin 
eksik yanlarını tamamlamak için imzalanan 31 
Aralık 1967 tarihli New York Protokolü’nü onay-
layarak iç hukuku için bağlayıcı hale getirmiştir. 

AB ülkeleri Şengen sistemini yürürlüğe koy-
dukları 1985 yılından itibaren ortak bir göç ve 
mülteci siyaseti de belirlemelerinin gerekliliğinin 
farkında idiler. Bu ülkeler, karşılaştıkları diğer bir-
çok sorunda olduğu gibi göç temelli sorunları da 
önceleri ulus-devletin kendilerine verdiği imkân-
lar çerçevesinde ya da devletlerarası işbirliği yoluy-
la çözme yoluna gitmişlerdir. Zamanla, önceleri 
AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu), daha sonra 
da AB olarak adlandırılan siyasi bütünleşmenin 
gerçekleştirilip derinleştirilmesine paralel olarak 
mevzubahis sorunları çözmede de ortaklaşma ça-
balarının artışı söz konusu olmuştur. 1990’lara 
kadar geçen süre içinde söz konusu alanlarda üye 
devletler arasında genel bir koordinasyondan zi-
yade daha çok sınır ötesi suçlar ve terörizm odaklı 
bir ortak çalışma gözlemlenmekte iken –sığınma-
cıların sayısında gözle görülür bir artışın ortaya 
çıkmasının da etkisiyle– nihayet 1999 yılında 
Amsterdam Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle 
üye ülkeler, iltica başvurularının hangi ülke ta-
rafından incelenmesi gerektiği hususunda ortak 
bir karara vardılar. Böylelikle ilk kez göç ve iltica 
sorunu –de facto olsa da– tek tek Avrupa devletle-
rinin çözecekleri bir sorun olmaktan öte, AB’nin 
ortak meselesi olarak kabul edildi. 

AB, mültecilerle ilgili ortak bir politika oluş-
turmak adına 1999 yılından beri “Avrupa Ortak 
Sığınma Sistemi”ni (CEAS) inşa etmeye çalışmak-
tadır. Bu bağlamda AB ülkelerinin mültecilerle 
ilgili yasal düzenlemelerinin harmonize edilmesi, 

7. “Mülteci Kimdir?” 14 Ocak 2009. www.unhcr.org.tr, (Erişim 
tarihi 15 Ekim 2015).

8. “Dünyada ve Türkiye’de Mültecilik ve Sığınmacılık” www.hyd.
org.tr (Erişim tarihi 12 Ekim 2015).

üye devletler arasındaki işbirliğinin yanı sıra AB 
üyesi devletler ile AB üyesi olmayan devletler 
arasındaki dayanışmanın ve sorumluluk duygu-
sunun arttırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçeve-
de CEAS’ın birinci aşaması olarak adlandırılan 
1999-2005 yılları arasında üye devletler tarafın-
dan uygulanması beklenen minimum standartlar 
belirlenmiştir. İkinci aşama olarak nitelenen ve 
üye devletlerin mültecilerle ilgili yasal düzenleme-
lerinin daha ileri seviyede harmonize edilmesine 
olanak sağlayacak olan AB yönetmelikleri ile ilgili 
müzakereler halen devam etmektedir.

Cenevre Sözleşmesi’nin dışında AB’nin mül-
teciler ile ilgili politikalarını şekillendirirken da-
yandığı hukuki çerçeve Dublin Yönetmeliği ile 
EURODAC Yönetmeliği’dir. Bunların uygulan-
ması ile ilgili yönetmeliklerin tamamı “Dublin-
Sistemi” olarak adlandırılmaktadır. Dublin Yönet-
meliği, AB’nin mülteci politikaları ile ilgili olarak 
kendi sınırları dâhilinde geçerli olacak biçimde 
oluşturduğu ilk temel metin olarak görülebilir. Bu 
yönetmelik, 15 Haziran 1990 tarihinde o zaman-
ki adıyla Avrupa Topluluğu (AT) üyesi 12 devlet 
tarafından imzalanmış ve 1997 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Yönetmelikte bir üçüncü ülke vatandaşı-
nın AB üyesi devletlerden birinde yapmış olduğu 
sığınma başvurusunun incelenmesinde sorumlu 
üye devletin belirlenmesi ile ilgili kriterler ve me-
kanizmalar ortaya konmaktadır. Bu belge 17 Mart 
2003 tarihinde Dublin II adlı yeni bir yönetmeliğe 
yerini bırakmıştır. Yönetmelikteki en önemli kural, 
sığınmacıların başvurularının sadece tek bir dev-
let tarafından incelenebileceğidir. Buradaki amaç, 
ilk bakışta, sığınmacıların aynı anda ya da birbiri 
peşi sıra farklı AB ülkelerinde veya diledikleri AB 
ülkelerinde sığınma başvurusunda bulunmalarının 
önüne geçmek olarak görünmektedir. Fakat daha 
yakından bakıldığında ve günümüzde de net olarak 
ortaya çıktığı gibi aslında Dublin Yönetmeliği’nde 
sığınmacılarla ilgili siyasi ve ekonomik sorumlulu-
ğun hemen hemen tamamının AB sınır ülkelerinin 
üzerine yıkılmış olduğu görülmektedir.

Her ne kadar Dublin Yönetmeliği’ne göre 
temel olarak sığınma başvurusunun, sığınmacı-
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nın ilk olarak ayak basmış olduğu AB ülkesinde 
incelenmesi öngörülmekte ise de prensip olarak 
–son olaylarda Almanya örneğinde de görüldü-
ğü üzere– herhangi bir üye devlet dilediğinde 
bu kuralı uygulamayıp sığınma başvurularını 
inceleyerek sonuçlandırma hakkına sahiptir. AB 
üyesi ülkelerin dışında İzlanda, Norveç, Lihtenş-
tayn ve İsviçre de Dublin Yönetmeliği’ni uygu-
lamaktadırlar. 26 Haziran 2013 tarihinde yeni 
bir hukuksal düzenleme yapan AB üyesi ülkeler, 
Dublin II’nin yerine Dublin III Yönetmeliği’ni 
çıkararak sığınmacıların AB ülkelerine iltica baş-
vurusu yapmalarını daha da zorlaştırmışlardır. 

AB’nin, mültecilerle ilgili uygulamalarını 
koordine edip düzenlemesinde etkin olan iki 
kuruluşu bulunmaktadır. Bunlar, merkezi Mal-
ta’nın başkenti Valetta’da bulunan ve 19 Mayıs 
2010 tarihinde kurulan Avrupa İltica Destek 
Ofisi (EASO) ve Polonya’nın başkenti Varşova’da 
bulunan ve 3 Ekim 2005 tarihinde hizmete giren 
Frontex’tir. EASO’nun başlıca görevi üye ülkelere 
iltica meselelerinde destek olup ortak bir Avru-
pa iltica sisteminin oluşturulması hedefine katkı 
sağlamaktır. Frontex’in en önemli görevi ise AB 
sınırlarının korunmasında üye devletlerin koor-
dinasyonunu sağlamaktır. 

Dublin Sistemi’nin içinde Frontex ve EA-
SO’dan başka, bunları destekleyici mahiyette olup 
sistemin etkin bir şekilde işlemesi amacına matuf 
EURODAC adı verilen bir veri bankası da bulun-
maktadır. EURODAC, üye devletlerin, 14 yaşın-
dan büyük sığınmacıların kimliklerini kayıt altına 
alabilecek şekilde parmak izlerinin alınıp bilgisa-
yar ortamına aktarılarak üye ülkeler arasında bilgi 
aktarımını sağlayacak bir sistemdir. 15 Ocak 2003 
tarihinden itibaren uygulama alanı bulan EURO-
DAC’a AB ülkeleri haricinde yine İsviçre, İzlanda, 
Lihtenştayn ve Norveç katılmaktadırlar.

Yukarıda bahsedilen hukuki çerçeveye ve 
bütün pratik önlemlere rağmen AB ülkeleri 
ortak bir mülteci politikasını bugüne kadar ha-
yata geçirememişlerdir. Hatta yaşadığımız son 
olaylar bize, AB’nin ortak çözümler üretme ye-
teneğinin aksadığını; daha da vahimi, var olan 

durumdan bile daha kötüye bir gidişatla karşı 
karşıya kalındığını göstermektedir. 

AB içinde ortak bir mülteci politikasının 
olmayışı, üye ülkeler arasındaki mültecilere yö-
nelik standart uygulamaların yokluğundan da 
rahatlıkla anlaşılabilir. Sığınmacıların yapmış 
oldukları iltica başvurularındaki kabul oranları-
nın ülkeden ülkeye değişmekte oluşunu ve yine 
bu kişilerin asgari sağlık ve barınma hizmetle-
rinden yararlanmada karşılaştıkları farklılıkları 
bu duruma örnek olarak verebiliriz. AB vize 
sistemi içerisinde mevcut olan insani amaçlarla 
vize kategorisi maalesef işletilmediği için sığın-
macıların hiç değilse bir kısmının faydalanacağı 
bu imkân kullanılmamaktadır. Öte yandan AB 
Sınır Koruma Ajansı Frontex ve Sınır Gözetim 
Programı Eurosur’un denizlerde zor duruma 
düşen sığınmacıları kurtarmayı sağlayacak her 
tür teknik donanıma sahip olduğunu da göz-
den kaçırmamamız gerekiyor. 

Sorun teknik yetersizlikler olmayıp siyasi 
irade eksikliğidir. Bir başka önemli nokta da daha 
önce değinildiği gibi Almanya, Fransa ve İngilte-
re gibi büyük AB devletlerinin kendi avantajları-
na olduğunu bildikleri Dublin Sistemi’ni uzun 
süre reforme etmeye yanaşmamalarıdır. Bugün 
gelinen noktada bu sistemin işlemediği açıkça or-
taya çıkmıştır. Nihayetinde sistemin değişmesine 
uzun süre direnen Almanya gibi ülkeler kota sis-
temi gibi önerilerle bu krizi aşmaya yönelik yeni 
teklifler sunmak zorunda kalmışlardır. 

AVRUPA DEĞERLERİ 
SİYASETİNDEN DIŞ 
SINIRLARIN GÜVENCE 
ALTINA ALINMASI 
SİYASETİNE
AB’nin mülteci politikasını belirlerken kullandı-
ğı hukuki çerçeveye değindikten sonra, Arap Ba-
harı’nın başlangıcından Aylan Kurdi’nin cansız 
bedeninin Bodrum kıyılarına vurmasına kadar 
geçen süre içerisinde AB’nin, Akdeniz’i aşarak 
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AB üyesi ülkelere iltica başvurusu yapmak iste-
yen mültecilerle ilgili aldığı önlemleri incelemek-
te fayda vardır. Her şeyden önce, AB’nin mül-
teci politikasını şekillendiren temel olgu, bunun 
Cenevre Sözleşmesi’nden kaynaklanan bir insan 
hakkı olması olsa da, pratikte birçok siyasal ana-
listin de haklı eleştirilerinde olduğu gibi mülteci-
lerin Avrupa’dan uzak tutulmasıdır. 

Mültecilerin Avrupa’ya akın etmeleri aslında 
yeni bir olgu değildir. Suriyeli mültecilerin dünya 
gündemini bu denli yoğun olarak meşgul etme-
diği savaşın ilk iki yılında, Arap Baharı’nın özel-
likle Libya’da bir iç savaşa dönüşmesinin ardından 
daha çok Afrikalı mülteciler haberlere konu ol-
maktaydı. Somali, Eritre, Libya, Nijerya, Mali ve 
Sudan gibi ülkelerden binlerce sığınmacı kendile-
rine öncelikli hedef olarak İspanya’nın Afrika kı-
tasındaki iki kenti, Ceuta ve Melilla’yı seçmişler-
di. İspanya’nın bu kentlerin çevresinde inşa ettiği 
metrelerce yükseklikteki tel örgülü duvarları tek 
tek aşamayan mülteciler, aynı anda baskın yapıp 
duvarlara hücum ederek güvenlik görevlilerinin 
hepsine müdahale edememelerinden yararlanıyor 
kente girmeye çalışıyorlardı.9 Şanslı olanlar, içe-
ri girmiş olduklarında AB toprağına ayak basmış 
oldukları için iltica başvurularını yapmaya hak 
kazanmış oluyordu. Fakat bu yolla içeri girmeyi 
başaranların görece az olması ve yaşlıların, kadın-
ların ve çocukların bu engeli aşamayacakları ger-
çeği, bu yolun mülteciler tarafından nispeten az 
tercih edilmesine sebep olmuştur. Ayrıca geçtiği-
miz yıl İspanya’nın çıkarmış olduğu yeni bir yasa 
ile güvenlik güçlerine, mültecilere daha duvara 
tırmanmadan da müdahale etme yetkisini ver-
mesiyle bu güzergah üzerinden Avrupa’ya ulaşma 
umudu daha da azalmıştır.

AB ülkelerinde mülteci sorununun ilk defa 
kamuoyunun ana gündem maddesi olması, İs-
panya’nın ardından tercih edilen ikinci önemli 
güzergâh olan İtalya’ya deniz yoluyla ulaşmaya 
çalışan 365 mültecinin ölmesi nedeniyle oldu. 

9. “AB’den İspanya’nın Mülteci Politikasına Tepki”, AB Haber, 17 
Nisan 2015. www.abhaber.com (Erişim tarihi10 Ekim 2015).

Olayın cereyan ettiği 3 Ekim 2013 tarihinde Tu-
nus’tan gelen çaresiz insanlar, insan tacirlerinin va-
atleriyle deniz botlarına doluşarak kendilerine en 
yakın AB toprağı olan İtalya’nın Lampedusa ada-
sına ulaşmak istiyorlardı. 500 civarında mülteciyi 
taşıyan teknenin ada açıklarında batması sonucu 
365 kişinin yaşamını yitirdiği olay üzerine İtalya 
ulusal yas ilan etmiş ve dönemin başbakanı Enri-
co Matte’nin talimatıyla “Mare Nostrum” olarak 
bilinen arama/kurtarma operasyonu başlatılmıştı. 
AB ülkeleri Lampedusa faciasının ardından içiş-
leri bakanlarının katıldığı bir zirve düzenlemele-
rine rağmen mülteci sorununu çözecek ortak bir 
adım atmayı başaramadılar. İtalya bu operasyonu 
tek başına yürütürken başta Almanya olmak üze-
re büyük AB devletleri, AB mülteci hukukunda 
reform önerilerini engellediler ve sadece Frontex’e 
denizde can kurtarma fonksiyonunu da içerecek 
yetkiler vermekle yetindiler. 

İtalya’nın kendi iradesiyle oluşturduğu Mare 
Nostrum programı çerçevesinde İtalyan deniz 
kuvvetleri devriyeleri 70 bin kilometrekarelik bir 
alanı tarıyor, hatta Libya kıyılarına kadar gözet-
leme yapıyordu. Ekim 2013-Ekim 2014 tarihleri 
arasında 3 bin kişinin Akdeniz sularında kaybol-
masına engel olamamasına rağmen sözkonusu 
program yaklaşık 140 bin mülteciyi ölümden 
kurtardı. Ancak kurtarılanların bir kısmının 
kendi ülkelerine gelmelerinden kaygılanan başta 
İngiltere olmak üzere bazı AB ülkeleri, mülteci-
lere AB’ye gelmeleri yolunda bir çeşit davetiye 
olduğunu öne sürdükleri operasyonun durdu-
rulması gerektiğini öne sürdüler. Operasyonu 
yöneten İtalyan amirali Filippo Maria Foffi ise 

AB’nin önceliği, mültecilerin  
güvenliğinin sağlanmasından ziyade 
Avrupa sınırlarının güvenliğinin sağlanması 
ve mümkün olduğunca az mültecinin 
Avrupa’ya ulaşmasını temin etmektir.
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mülteci sayısındaki artışın temel nedeninin sa-
vaşlar olduğunu belirterek bu görüşü ilk elden 
çürütmüştü.10 Buna rağmen zaten operasyonun 
aylık yaklaşık 10 milyon avro olan maliyetinden 
kurtulmak isteyen Başbakan Matteo Renzi ve ko-
nuya aşırı sağcı bir perspektiften yaklaşan Kuzey 
Ligi Partisi lideri Matteo Salvini, operasyonun 
sorumluluğunun AB tarafından devralınması ge-
rekliliğini öne sürdüler.11 Böylelikle “Bizim De-
niz” anlamına gelen Mare Nostrum Operasyonu 
3 Kasım 2014 itibarıyla durduruldu.12

Mare Nostrum’un sona ermesinin ardın-
dan AB bünyesinde Triton Operasyonu dev-
reye sokuldu. Bu operasyonla birlikte aslında 
AB, İtalya’nın öncülüğünde yürürlüğe konu-
lan ve mültecilerin güvenliklerinin öncelendiği 
arama/kurtarma konseptini terk ederek sınır 
güvenliğini önceleyen güvenlikçi bir konsepte 
geri dönmüş oldu. Triton Operasyonunun baş-
latılmasıyla AB yetkilileri her ne kadar ortak bir 
mülteci programını hedeflediklerini ifade etti-
lerse de aşağıdaki Tablo 1 ve 2’de de açık olduğu 
üzere, bu operasyonlarda Mare Nostrum’dakine 
oranla daha az bütçe, personel ve ekipmanın 
kullanılması ve operasyonun kapsama alanla-
rındaki büyük farklılık, söz konusu hedeften 
ne kadar uzak olduğunu ortaya koymaktadır. 
Görünen o ki AB’nin önceliği, maalesef mül-
tecilerin güvenliğinin sağlanmasından öte Av-
rupa sınırlarının güvenliğinin sağlanması olup 
mümkün olduğunca az mültecinin Avrupa’ya 
ulaşmasını temin etmektir.

Triton Operasyonu ile AB yöneticileri, soru-
nun kaynağını insan kaçakçılarında gördüklerini 
de göstermiş oldular. Oysa kolaylıkla fark edile-
bileceği gibi, bu kişiler, göçmenlerin ve mülteci-
lerin Avrupa’ya ulaşmak için başka alternatifleri 

10. “AB Mülteci Sorununa Çözüm Bulmada Zorlanıyor”, AB Haber, 
11 Aralık 2014. www.abhaber.com, (Erişim tarihi 17 Ekim 2015).

11. “İtalya, Göçmen Kurtarma Operasyonunu AB’nin Devralmasını 
Istiyor” 18 Haziran 2014, www.euractiv.com.tr (Erişim tarihi 17 
Ekim 2015).

12. “AB Akdeniz’de Mültecilerden Sınırlarını Korumaya Çalışıyor”, 
AB Haber, 03 Kasım 2014, www.abhaber.com (Erişim tarihi 17 
Ekim 2015).

varmış da onları kandırmış ve çoluk-çocuk hep 
beraber ölümü göze almaya ikna etmiş değiller-
dir. Neticede bu durum bir arz talep meselesi ola-
rak görülmelidir. Eğer AB ülkeleri görüşlerinde 
gerçekten samimi iseler mülteciler için sığınma 
başvurusunda bulunma imkânlarını zorlaştırmak 
yerine kolaylaştırmaları gerekmektedir. AB’ye 
kaçak yollardan ulaşmak isteyenlerin önemli bir 
kısmının daha iyi şartlarda yaşamak isteyen göç-
menler değil kendi yurtlarında yaşama imkanı 
kalmayan mülteciler olduğu gerçeğinden yola çı-
kılarak, aktüel savaş bölgeleri olan Suriye, Afga-
nistan, Somali, Eritre ve Mali’ye komşu ülkelerde 
mültecilerin AB’ye başvurabilme imkânı sağlan-
malıdır. Bu adım hem insan tacirlerinin “işsiz” 
kalmasına hem de binlerce masum insanın canı-
nın kurtulmasına olanak sağlayacaktır.

Yirmi sekiz AB hükümetinin yirmi birinin 
Frontex ile birlikte kurduğu Triton Operasyonu 
çok sayıda Avrupalı STK’nın da beklediği üzere 
bir arama/kurtarma operasyonu olmadı. Mare 
Nostrum’dan farklı olarak Triton, belirlenen kı-
sıtlı görev tanımı nedeniyle İtalya ve Malta’nın 
en fazla otuz deniz mili açıklarında görev yap-
makta ve böylece mültecileri taşıyan teknelerin 
genellikle alabora olarak battıkları bölgeden çok 
uzakta faaliyet yürütmekte idi. Bu operasyonun 
mültecileri kurtarmak gibi bir misyona sahip ol-
madığının somut olarak açığa çıkması nedeniyle 
birçok insan hakları örgütü eleştirilerinin dozu-
nu artırdı. Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden 
Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström de bu eleş-
tirilere katılarak Triton’un, Mare Nostrum’un 
yerini alabilecek nitelikte olmadığını ifade etti.13 
Triton’un, Mare Nostrum’un üçte biri kadar 
bir bütçe, sınırlı yetki ve insan kaynağı ile çalış-
makta olduğunu ve ek olarak Frontex’in kendi 
gemisinin bulunmadığını, bu ihtiyacın operas-
yona katılan AB ülkelerinden temin edildiğini 
hatırlarsak bu yargının ne kadar doğru olduğu-
nu anlamamız kolaylaşır.

13. “’Mare Nostrum’ Out ‘Triton’ In” 4 Kasım 2014, Haber Hürri-
yeti, www.haberhurriyeti.com (Erişim tarihi 17 Ekim 2015).
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Tüm bu tartışmalar sürerken, 19 Nisan 
2015’te, İtalya’ya ulaşmaya çalışan mültecileri taşı-
yan bir teknenin Akdeniz’de alabora olarak batması 
sonucu 800’ü aşkın mülteci hayatını kaybetti. AB, 
yakın tarihinin en büyük deniz faciası olan bu trajik 
olay sonucu başarısızlığı tescillenen Triton operas-
yonuna son vermek yerine, operasyonda kullanılan 
araç ve personel sayısı ile operasyon bütçesini artır-
ma kararı aldı. Ek olarak İngiltere de en büyük ge-
milerinden birini, üç helikopter ile iki sahil güven-
lik teknesini operasyona destek için yollama kararı 
aldı. İngiltere Başbakanı Cameron, operasyonun 
güçlendirilmesi ile hasbelkader kurtarılacak sığın-
macıların yanlış hayallere kapılmalarını önlemek 
amacıyla bu kişilerin İngiltere’ye sığınma hakları 
olamayacağını açıkladı. Cameron’a göre kurtarılan 
bu sığınmacıların “en yakın güvenli ülkeye” götü-
rülmeleri gerekmekteydi.

Bu tarihlerde mesele, AB’nin dış politi-
kası olarak görüldü ve yukarıda bahsedilen 
önlemlere ek olarak AB yöneticileri, diploma-
tik girişimlerini de hızlandırarak sorunu BM 
gündemine taşıdılar. AB Dış Politika Yüksek 
Temsilcisi Federica Mogherini, BM Güvenlik 
Konseyi (BMGK) oturumunda, insan kaçak-
çılarının engellenmesini AB’nin sorunun çözü-
münde merkezi öneme sahip bir hamlesi haline 
getirerek AB’ye, insan kaçakçılarına karşı askeri 
müdahale yetkisi verilmesini istedi. Mogheri-
ni’nin, insan kaçakçılarının kullandığı teknelere 
el konularak yok edileceği ve böylelikle sorunu 
çözme umudu, Libya’nın BM Büyükelçisi İbra-
him Dabbaşi’nin  “Balıkçı tekneleriyle kaçakçı 

gemilerini nasıl ayırt edecekler, bilmek istiyo-
ruz” şeklindeki ifadeleriyle söndürüldü. 14

Kâğıt üzerinde kolay görünen fakat uygu-
lama safhasında çeşitli zorluklara sahip olduğu 
aşikar olan bu plana tepki gösterenlerden biri de 
merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Siyaset Araş-
tırmaları Merkezi Direktörü Daniel Gros idi. 
Konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada Gros, 
Dabbaşi ile aynı argümanı kullandı: “Bir kere 
öncelikle resme bakmamız ve oradaki tekneler-
le ilgili sorulara yanıt vermemiz gerekiyor. Belki 
oradaki teknelerin yarısı insan tacirlerinin yarısı 
da balıkçıların. Bu nasıl ayırt edilecek?”15

Yukarıda değinilen olaylardan da anlaşıla-
bileceği gibi Avrupalı liderler genellikle Avrupa 
kamuoyunun gözü önünde vuku bulan trajik bir 
olay sonrasında reaksiyoner bir tutum takınarak 
harekete geçmektedirler. Gerek dünya kamuoyu-
nun baskısı ve gerekse Avrupa’daki insan hakları 
kuruluşları ile mültecilerin sorunları alanında 
çalışmalar yürüten STK’ların baskısı nedeniy-
le adım atma zorunluluğunu hisseden liderler, 
kriz dönemlerinde zirve üzerine zirve yapmakta-
lar. Buna rağmen, sorunun kaynağı yanlış teşhis 
edilerek AB’nin sınır güvenliği ekseninde çözüm 
önerileri geliştirilmekte, dolayısıyla etkin bir so-

14. “AB’de Mültecileri Paylaşma Krizi”, Milliyet, 11 Mayıs 2015, 
www.milliyet.com.tr, (Erişim tarihi 10 Ekim 2105).

15. “AB Askeri Operasyona Yeşil Işık Yaktı”, Milliyet, 19 Mayıs 
2015, www.milliyet.com.tr, (Erişim tarihi 10 Ekim 2015).

TABLO 1. MARE NOSTRUM VE TRİTON 
KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN  OPERASYONLARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI VE OLAY YERLERİ

Kaynak: http://www.denizticaretodasi.org.tr/

TABLO 2. MARE NOSTRUM VE TRİTON 
OPERASYONLARINDA KULLANILAN VARLIKLAR

Kaynak: http://www.denizticaretodasi.org.tr/
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nuç alınamamaktadır. Yine de bu çözüm öneri-
leri bir başka büyük trajedinin haber ajanslarına 
düşmesine kadar fazla tartışılmadan kabul gör-
meye devam etmektedir. 

Mülteci krizinin akut seviyeye ulaştığı 
2015 yazı boyunca tartışmaların odağındaki 
ülke olan Macaristan 23 Haziran 2015 tari-
hinde, yılbaşından beri ülkeye gelen mülte-
ci sayısının 60 bine ulaştığını iddia edip, AB 
içinde de sorunun çözümüne yönelik herhangi 
bir dayanışma işareti ortada görünmediğinden 
Dublin Sistemini askıya aldığını açıkladı. Bu 
hamlesi Brüksel’den sert bir tepki ile karşılaşan 
Macaristan ertesi gün karardan geri dönüldü-
ğünü açıklamak zorunda kaldı. Buna rağmen 
7 Temmuz 2015 tarihinde Macaristan Meclisi, 
Sırbistan sınırına dikenli tel çekilmesi kararını 
aldığında Almanya’dan herhangi bir olumsuz 
tepki gelmedi. Macaristan, bu kararıyla Yuna-
nistan üzerinden gelen mültecilerin Sırbistan’ı 
geçerek ülkeye ulaşmalarını önlemeyi amaçla-
mıştı. Sığınmacıların ilk olarak AB sınırlarına 
Yunanistan’dan girmiş oldukları açık olmakla 
beraber burada kayıtlarının tutulmamış olma-
sı, onların Sırbistan üzerinden Macaristan’a 
gitmelerine olanak tanımaktaydı. Bu duruma 
engel olmak isteyen Macaristan, Dublin kural-
ları gereği sığınmacıların kayıt altına alınmasını 
durdurma girişimine gelen tepkiler üzerine, son 
çare olarak Sırbistan sınırına dikenli tel çekme 
yöntemini uyguladı.

Bu aşamada Avrupa’daki tartışmalar, AB sı-
nırlarının korunması ve Macaristan gibi AB sınır 
ülkelerinin, sığınmacıların ülkeye girişine izin 
verip kayıtlarını tutmak gibi yükümlülüklerini 
yerine getirip getirmedikleri hakkında yapılmak-
taydı. Binlerce mültecinin Macaristan’a adeta 
yığıldıkları ve Avrupa’nın başka ülkelerine git-
me isteklerini dile getirdikleri böyle bir ortamda 
başta Fransa ve Almanya olmak üzere birçok AB 
ülkesi, Macaristan’ın sığınmacıları kayıt alma yü-
kümlülüğü olduğunu dile getirerek sık sık vurgu 
yaptıkları “AB içi dayanışma” ilkesinin realitede 
uygulanmadığını göstermiş oldu.

Bu tavırda, Suriye kaynaklı mülteci sorunu-
nun başlamasından dört yıl gibi uzun bir zaman 
geçmiş olmasına karşın AB’nin, hala uygulana-
bilir bir ortak politika belirleyememiş olması-
nın bedelini ödemekten kaçınarak Macaristan’a 
baskıyı artırdığını görmekteyiz. Macaristan da 
tutumunu daha sertleştirerek Sırbistan sınırına 
dikenli tel örme çalışmalarına hız verdi. Geçmiş-
teki Fransa-İtalya örneğinde de görüldüğü üzere, 
Macaristan’ın diğer AB ülkeleri ile ilişkileri kötü-
leşmeye başladı. 

Böylece AB, izlemiş olduğu politikalarla, 
kurum olarak mülteci meselesine hala köklü bir 
çözüm getirememiş ve üye devletleri kendi başla-
rına bırakmış olmanın yanı sıra bir de üye devlet-
lerin birbirlerine karşıt konuma gelmelerine yol 
açmış oldu. Bundan başka, AB’nin, bu politika-
sızlığı, “Vişegrad Dörtlüsü” olarak da adlandırı-
lan Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çek Cum-
huriyeti ile Almanya, Avusturya, İngiltere, İsveç 
ve Fransa’yı karşı karşıya getirerek üyelik içinde 
bir gruplaşmaya da neden oldu. 

Başta Almanya olmak üzere Avusturya ve 
İsveç’in de içlerinde bulunduğu bir grup ülke 
AB içinde kota uygulamasını kabul ettirmeye 
çalışmaktadır. Buna karşılık diğer ülkeler farklı 
gerekçeler öne sürerek bu uygulamayı reddet-
mektedirler. Aslında sözkonusu olan bu uygula-
manın da, AB sınır ülkelerine fayda getirmeye-
ceği ortadadır. Zira mülteci statüsü tanınan bir 
sığınmacının AB içinde serbest dolaşımının önü-
ne geçmenin hukuki ve pratik olarak mümkün 
olamayacağı açıktır. Bu durumda Yunanistan’da 
mülteci statüsünü elde eden bir sığınmacının, 
bizzat Yunan vatandaşlarının bile hoşnut olma-
dıkları yaşam standartlarına mahkûm edilebile-
ceğini düşünmek rasyonel bir beklenti değildir.

Kota uygulamasına karşıt olan ülkelerden 
biri olan Macaristan’ın Başbakanı Viktor Or-
ban, bu karşıtlığının gerekçelerinden biri olarak 
sınırların tamamen kontrol altına alınamıyor 
oluşunu ileri sürmektedir. Orban, ikinci ola-
rak yukarıda ifade ettiğimiz argümanı dillen-
direrek, insanların Avrupa başkentlerinde zorla 
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tutulmalarının mümkün olamayacağını ve dile-
yen kişinin dilediği yere gidebileceği görüşünü 
öne sürmektedir.16

AB’nin avro krizi sırasında yaşadığı mali so-
runları bile çok aşan bu mülteci meselesi, artık 
siyasi gözlemcilerin dışında bizatihi AB yöneti-
cilerinin dahi birliğin geleceğini karamsar bakış-
larla değerlendirmelerine neden olmaktadır. 30 
Ağustos 2015’te Fransa Dışişleri Bakanı Laurent 
Fabius dikenli tel uygulamasını, “hayvanlar için 
bile duvarlar inşa etmek kabul edilebilir değil” 
şeklinde eleştirerek Macaristan’ı Avrupa ortak 
değerlerine uymaya çağırdı. Macaristan Dışişleri 
ve Dış Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Levente Ma-
gyar bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu 
belirterek bir süre önce Fransa’nın da İngiltere 
sınırı yakınlarında çok daha büyük bir duvar ör-
düğünü hatırlattı. Magyar, Fransa’nın tutarsızlı-
ğına şu sözlerle dikkat çekti: “Kendi hükümeti 
benzer kararı almış bir kişinin Macaristan’ı bu 
şekilde suçlaması ilginçtir.”17 

Aslında Fransa’nın bu tutarsızlığı yeni değil-
dir. Hatırlanacağı üzere Fransa, 2010 yılında ül-
kede bulunan Romanya vatandaşı Romanları ge-
rek para vererek gerekse zorla ülkeden kovmuştu. 
Aynı Fransa, 2015’in Haziran ayında İtalya’dan 
Fransa’ya geçen 2000 civarında mülteciyi İtal-
ya’ya iade etmiş ve bu durum iki ülke arasında bir 
mini krize yol açmıştı. Benzer şekilde Almanya 
da ülkeye iltica etme amacıyla gelen 18 bin Ko-
sovalıyı Kosova’nın “güvenli ülke” olarak tanım-
lanmamasına rağmen ülkelerine geri gönderme 
kararı almıştır. 

AB ülkeleri, Türkiye üzerinden Yunanis-
tan-Sırbistan rotası izleyerek Macaristan’a ulaşan 
mültecilerin burada karşılaştıkları muameleden, 
insanlık ve “Avrupa değerleri” namına rahatsızlık 
duydukları ve bu yüzden Macaristan’la sorun ya-
şadıkları gibi bir algı oluşturmaya çalıştı.. Bunun 
sonucunda Macaristan, adeta bir günah keçisine 

16. “Darum baut Ungarn einen Zaun Gegen Flüchtlinge”, Bild, 12 
Eylül 2015, www.bild.de/ , (Erişim tarihi 15 Eylül 2015).

17. “Fransa ile Macaristan Arasında ‘Duvar’ Krizi”, Haberler, 31 
Ağustos 2015, www.haberler.com, (Erişim tarihi 15 Ekim 2015).

dönüştürüldü. Bu aşamada Macaristan, sığın-
macıların ilk olarak Yunanistan’a ayak basmış 
oldukları gerçeğini dillendirerek Dublin Sistemi 
gereğince kayıtlarının bu ülkede yapılmış olmala-
rının zorunlu olduğu gerçeğini dile getirdi ancak 
AB içinde bunu dinleyecek kimse kalmamıştı. 

Mülteci krizi Avrupa’yı sararken, Aylan Kur-
di’nin Eylül başında Bodrum sahillerine vuran 
cansız bedeninin fotoğrafı dünya kamuoyunun 
vicdanını sarstı. Sorumluluktan kaçamayacakla-
rını gören Avrupalı siyasetçiler, kendilerini yeni 
adımlar atmak zorunda hissettiler ve soruna hız-
lıca müdahale etme kararı aldılar. 

İşte bu politika gereği Almanya, yıl sonu-
na kadar 800 bin mültecinin Almanya’ya ulaş-
masının beklendiğini ve bu kişilerin sınırdan 
geri çevrilmeyeceklerini açıkladı. Bunun üzerine 
Macaristan’da biriken ve Almanya’ya gitmek is-
teyen mülteciler, Avusturya sınırına yöneldiler. 
Macaristan Başbakanı Viktor Orban da mülteci 
krizini “Almanya’nın sorunu” olarak gördüğünü 
açıklayıp, Merkel’in AB hukukunu hiçe sayarak 
Dublin Yönetmeliği’ni geçici olarak da olsa as-
kıya almakla büyük bir kaosa neden olduğunu 
ifade etti.18 Orban’a göre Merkel’in açıklaması, 
Macaristan’da bulunan mülteciler arasında ade-
ta ayaklanmavari düzensizliklere yol açtı. Sonuç 
olarak Almanya istikametinde yollarına devam 
etmek isteyen mülteciler Macaristan’da kayıtları-
nın yapılmasına izin vermediler. 

Sınırlarını açmasının üzerinden çok kısa 
bir zaman geçmesine rağmen Almanya bu poli-
tikasından geri adım attı ve o ana kadar şiddetle 
eleştirdiği Orban’ın tutumunu benimsedi. İşin 
ilginç yanı günah keçisi ilan ettikleri Orban’ın 
dillendirdiği argümanları kullanmaktan da ka-
çınmadı: “Kapasitemizin üst sınırına ulaştık.”19 
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière 
Avusturya sınırında pasaport kontrollerine baş-
ladıklarını duyurarak mültecilerin Almanya’ya 

18. “Darum baut Ungarn einen Zaun Gegen Flüchtlinge”, Bild, 12 
Eylül 2015, www.bild.de/, (Erişim tarihi 15 Eylül 2015).

19. “Almanya Çabuk Pes Etti, Şengen’i Askıya Aldı”, Akra Fm, 14 
Eylül 2015, www.akradyo.net, Erişim tarihi 24 Eylül 2015).
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akışının önüne geçip tekrar düzenli kayıt sis-
temine dönülmesini amaçladıklarını ifade etti. 
Böylece 800 bin mülteci bekledikleri açıklama-
sını yaparak bir anda dikkatleri üzerine çekip 
dünya kamuoyunda sempati toplayan Angela 
Merkel, aradan çok kısa bir süre geçmiş olma-
sına ve Almanya’ya giren mültecilerin sayısı 
henüz 100 bini bile bulmamasına rağmen bu 
politikasından retorik olarak olmasa da pratik 
olarak vazgeçme aşamasına geldi. 

Sınırdaki kontrollerle birlikte AB’nin saca-
yaklarından birini oluşturan ve AB içinde kişile-
rin serbest dolaşım ilkesinin somut hali olan Şen-
gen, Almanya tarafından pratikte askıya alınmış 
oldu. Almanya’nın ardından Çek Cumhuriyeti 
de aynı uygulamaya geçeceğini açıkladı. Böylece 
Macaristan bir anda yalnızlıktan ve tabii günah 
keçisi olarak görülmekten kurtulmuş oldu. Or-
ban adeta nazire yaparcasına, “Almanya’nın ka-
rarını büyük anlayışla karşılıyor, tam dayanışma 
sunuyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.20

Macaristan’a gelen sığınmacıların ülkeye gi-
rişlerini engellemek amacıyla dikenli tel çekme 
çabalarından ötürü bu ülkeye yönelik ağır eleşti-
rilerde bulunan Fransa da bu sefer, Almanya’nın 
aldığı kararı desteklediğini açıkladı. Fransa buna 
gerekçe olarak “Avrupa’nın sınırlarına riayet edi-
lebilmesi konusunda gerekenin yapılması için 
çalışıyoruz’’ ifadesini kullandı.21

20. “Almanya Çabuk Pes Etti, Şengen’i Askıya Aldı”, Akra Fm, 14 
Eylül 2015, www.akradyo.net, (Erişim tarihi 24 Eylül 2015).

21. “Schengen’de Domino Etkisi”, Milliyet, 14 Eylül 2015, www.
milliyet.com.tr, (Erişim tarihi 22 Eylül 2015).

Tüm bu gelişmeler ironik bir şekilde şunu 
göstermektedir ki, dünya gündemine oturan 
mülteci krizi bağlamında bu sefer “dayanışma” 
kavramına, köşeye sıkıştığını düşünen Almanya 
başvurmak zorunda kaldı. Alman Dışişleri Ba-
kanı Frank-Walter Steinmeier, mültecilerin yol 
açmış oldukları yükün sadece Almanya, Avustur-
ya, İsveç ve İtalya tarafından taşınamayacağından 
yakınarak Avrupa dayanışmasının bu şekilde sağ-
lanamayacağı uyarısında bulundu.22

Siyasi liderlerin sıklıkla kullanmasına rağ-
men, AB uzmanı Michele Knodt’un da yerinde 
tespit ettiği gibi, aslında krizin başından beri orta-
da bir dayanışma olmadığını söylemek gerekir.23 
Çok açık bir şekilde görülebileceği gibi Dublin 
Sistemi, mültecilere karşı yükümlülüğün nere-
deyse tamamını AB’nin sınır ülkelerine yıkarak 
adaletsizliğe neden olmuştur. 2003 yılından itiba-
ren durumun bu kadar net olmasına rağmen hiç-
bir düzeltmenin sözkonusu olmadığını ifade eden 
Knodt’a göre içinde bulunulan şu kriz ortamında, 
başta Almanya olmak üzere, Avusturya, Fransa ve 
İsveç, sadece ulusal çıkarlarına uygun olduğu za-
man orta ve doğu Avrupa ülkelerine dayanışma 
kavramını hatırlatmaya çalışmaktadırlar.24

AB’nin mülteci meselesinde “parçalanmış-
lığının” en güzel örneğini ise Avusturya İçişleri 
Bakanı Johanna Mikl-Leitner gözler önüne serdi. 
Bakan, sınırları mültecilerden korumak için, “or-
tak bir Avrupa duvarı” örülmesi önerisinde bu-
lundu. Bu öneri Almanya’da –henüz– bir karşılık 
bulmadı çünkü bu esnada onlar sığınmacılar için 
“transit bölgeler” oluşturma fikrini tartışmakla 
meşguldüler.

Transit bölgelerin AB hukuku açısından an-
cak AB sınırları içerisinde oluşturulabileceği uz-
manlar tarafından ifade edilirken, buna gerekçe 
olarak bu uygulamaların ancak kimlik kontrolü 

22. “Die Macht einer EU-‘Floskel’”, ORF News, 18 Eylül 2015, 
www.orf.at (Erişim tarihi 22 Eylül 2015).

23. “Die Macht einer EU-‘’Floskel’”, ORF News, 18 Eylül 2015, 
www.orf.at, (Erişim tarihi 22 Eylül 2015).

24. “Die Macht einer EU-‘’Floskel’”, ORF News, 18 Eylül 2015, 
www.orf.at, (Erişim tarihi 22 Eylül 2015).

Artan mülteci sayısı ve DAEŞ’in terör 
saldırıları sonucunda aşırı sağın 

Islamofobik ve mülteci karşıtı söylemlerinin 
Avrupa toplumlarında kabul görmeye 

başladığına şahit olmaktayız.
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yapılarak sağlanabileceği gerçeği öne sürülmekte-
dir. Kimlik kontrolü de AB iç sınırlarında ancak 
istisnai olarak kabul edilebilen bir uygulamadır. 
Hatırlanacağı gibi Almanya ve Avusturya Eylül 
2015 ortalarında kamu güvenliği ve düzeninin 
bozulduğu gerekçesiyle sınırlarında kimlik kon-
trolü uygulamasına geçmişler ve böylece Şengen’i 
geçici de olsa askıya almışlardı. Bu durumda baş-
ta Almanya olmak üzere Fransa ve Avusturya’nın 
öncülüğünde birçok AB ülkesinin, “Avrupa 
Değerleri”ni korumak adıyla çıktıkları maraton-
da AB’nin üç sacayağından biri olan Şengen’i de 
geçici olarak askıya almaya hazır durumda olma-
ları krizin boyutunu açıkça ortaya koymaktadır. 
Bu tavır, belki de ileride söz konusu anlaşmanın 
yapısının değiştirilmesine kadar gidebilecek bir 
aşamanın başlangıcı olarak da değerlendirilebilir.

Tarihler 25 Ekim 2015’i gösterirken 11 Av-
rupa ülkesi, Türkiye ile yapmayı planladıkları ve 
halen pazarlıkları süren bağlayıcı bir anlaşmanın 
arifesinde mülteci sorununu çözmek için son bir 
hamle daha yapmak üzere Brüksel’de bir mini zirve 
düzenlediler. AB yetkilileri ile Balkan ve doğu Av-
rupa ülkelerinin katıldıkları zirvede kış ayları gir-
meden 100 bin mültecinin yarısının Yunanistan, 
diğer yarısının da Balkan ülkelerinde barındırıl-
maları hususunda uzlaşma sağlandı. 17 maddeden 
oluşan eylem planında anlaşan liderler, mültecile-
rin paylaştırılmasının haricinde sınırların daha iyi 
kontrol edilmesi ve göçmenlerin diğer ülkelerin sı-
nırlarına taşınmasının durdurulması hususunda da 
anlaşma sağladılar. Fakat Türkiye’nin zirveye davet 
edilmemiş olmasını eleştiren Hırvatistan Başbakanı 
Zoran Milanoviç’in, Ankara’nın çağrılmadığı top-
lantının “güzel bir pazar sohbetine” dönüştüğünü 
ifade etmesinden25 de anlaşılabileceği gibi, yukarı-
daki “pansuman tedavi” uygulama alanı bulsa bile 
sorunun tümden çözümü Türkiye’siz mümkün de-
ğildir. Nitekim AB, bu durumun farkına vararak 
29 Kasım’da Brüksel’de bir Türkiye-AB zirvesini 
gerçekleştireceğini açıkladı.

25. “Balkanlar Mülteci Krizinde Anlaştı”, Time Turk, 27 Ekim 
2015, www.timeturk.com (Erişim tarihi 27 Ekim 2015).

ALMANYA’NIN  
MÜLTECİ POLİTİKASI
Kimilerince AB’nin çekimser lideri olarak ta-
nımlanan Almanya, AB’nin en önde gelen ülke-
si olduğundan, Yunanistan ekonomik krizinde 
olduğu gibi mülteci krizinde de ön plana çıktı. 
Macaristan sınırında ve diğer Balkan ülkelerin-
de ortaya çıkan dramatik görüntülerin Alman 
kamuoyunu harekete geçirmesi ve bu ülkenin, 
AB’nin karşı karşıya kaldığı bu krizde ön almak 
istemesi nedeniyle, Dublin Anlaşması geçici ola-
rak askıya alınarak Macaristan’daki mültecilere 
Almanya kapıları açıldı. Bu durumun Alman-
ya’nın açık kapı politikası uyguladığı ile ilgili bir 
algı yaratması üzerine Macaristan dışında bulu-
nan çok daha fazla sayıda mülteci de Almanya’ya 
yöneldi. Bunun üzerine bu durumu düzeltmek 
isteyen Alman hükümeti ve diğer Avrupa ülkeleri 
Şengen anlaşmasını askıya alarak geçici sınır kon-
trollerini başlattılar.

Hâlbuki bu olaylar yaşanmadan birkaç ay 
önce Almanya Başbakanı Merkel, katıldığı bir 
televizyon programında, ailesiyle beraber dört 
yıldır Almanya’da oturma izni bekleyen ve eğer 
oturma izni alamazlarsa Lübnan’daki mülteci 
kampına geri gönderileceklerini söyleyen Fi-
listinli bir kıza verdiği cevapta, küçük kızı ağ-
latmak bahasına Almanya’nın her gelene iltica 
hakkını veremeyeceğini, böyle yaparsa herke-
sin Almanya’ya gelmek isteyeceğini savunmak-
taydı. Merkel’in katıldığı televizyon progra-
mından bir ay kadar önce Macaristan’ın, 175 
kilometrelik Sırbistan sınırına 4 metre yüksek-
liğinde dikenli tel çekmeyi planladığını açıkla-
ması ertesinde de Almanya - genelde bilinenin 
aksine - hiç ses çıkarmadı. Zira bu uygulama, 
son tahlilde Avrupa sınırlarının korunması ve 
dolayısıyla da Almanya’nın sınırlarının korun-
ması amacına matuf bir hamle olarak görül-
mekteydi. Öyle ki Almanya, Şubat 2015 ta-
rihinde Macaristan-Sırbistan sınırını korumak 
için özel araçlarla donatılan yirmi polisini bu 
ülkede görevlendirmişti.
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Buna rağmen 2015 yılının Ağustos ayın-
dan itibaren yaşanan gelişmeler Almanya’nın 
mültecilerle ilgili politikalarında ani ve dra-
matik değişiklikler yapmasına neden oldu. 
Aslında yıllardır devam etmekte olan mülteci 
krizinin Ağustos 2015 itibariyle tavan yapması 
neticesinde, Alman hükumetinin hızlıca pro-
aktif bir siyaset geliştirmeye çalıştığına şahit 
olundu. Almanya’nın yılsonuna kadar 800 bin 
civarında mültecinin Almanya’ya ulaşmasının 
beklendiğini açıklaması üzerine bu durumu 
bir açık kapı politikası olarak algılayan binler-
ce mülteci Macaristan’da büyük bir yığılmaya 
neden oldu. Alman Hükümeti, açıklamanın 
bu kadar hızlı ve güçlü bir reaksiyona yol aça-
bileceğini hesap edememişti.

Bütün bu yaşanan ani politika değişikliği-
ni anlamak için Almanya’daki mültecilerle ilgili 
istatistiklere de bakmak gerekiyor. 2014 yılında 
Almanya’ya 202.834 sığınmacı iltica başvuru-
su yaparken bunun sadece 39.332’si Suriye’den 
gelmişti. 2015 yılında bu ülkeye gelen mülte-
cilerin sayısında adeta bir patlama yaşandı ve 
22 Kasım tarihine kadar 938.50026 sığınmacı 
Almanya’ya giriş yaptı. Bunun 100.000’i sa-
dece Ağustos ayında geldi. Bu sığınmacılar-
dan 112.000’i Suriyeli olmak üzere toplam 
362.153’ü Ocak-Ekim döneminde Almanya’da 
resmen iltica talebinde bulundu. Bugün gelinen 
noktada 2015 yılının sonuna kadar Almanya’ya 
ulaşan mültecilerin bir milyona ulaşması bek-
lenmektedir. Buna rağmen şuna dikkat etmek 
gerekir ki, bu sığınmacıların büyük çoğunluğu 
Suriye dışındaki Eritre, Kosova, Afganistan gibi 
ülkelerden gelmektedir. Bunlardan bir kısmı 
“mülteci” statüsü taşımadıkları ve göçmen ol-
dukları gerekçesiyle iltica başvurusu reddedile-
rek sınır dışı edilmektedir.

26. “Flüchtlingszahl wird bis Ende Dezember über eine Million 
steigen”, 23 Kasım 2015, T Online, http://www.t-online.de/nach-
richten/deutschland/gesellschaft/id_76203326/fluechtlingszahl-
wird-bis-ende-2015-ueber-eine-million-steigen.html

* 2011-2014 rakamları Almanya’ya resmen iltica talebinde bulunan 
mültecileri kapsarken, 2015 rakamları Almanya’ya 2015 yılında ulaşan 
sığınmacıların toplam rakamını vermektedir.27 

Bu resim bize Avrupa’nın ve de özellikle Al-
manya’nın bu mülteci akınına karşı hazır olma-
dığını ve ani tepkiler verdiğini göstermektedir. 
Almanya’nın ani politika değişikliğinin arkasında 
yatan ana sebep AB’nin “çekimser lideri” haline 
gelen bu ülkenin, AB’yi siyasi ve toplumsal bir 
krize sürüklenme potansiyeli olan bu meselede 
ön almaya çalışıyor olmasıdır. AB projesinden 
ekonomik olarak en çok faydalanan ve AB’nin 
ekonomik olarak en güçlü ülkesi olan Alman-
ya’nın mülteci krizinin maliyetinin büyük kısmı-
nı yüklenmeye hazır olduğu gözlemlenmektedir. 

*2015 rakamları Ocak-Ekim döneminde resmen iltica başvurusu yapan 
sığınmacıların toplam rakamını kapsamaktadır.28

Bu durumun Merkel için siyasi bir maliyet 
yaratması kaçınılmazdır. Her ne kadar Alman 
toplumunun önemli bir kısmı mültecileri hoş 

27. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/76095/umfrage/
asylantraege-insgesamt-in-deutschland-seit-1995/

28. https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/
Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-
zu-asyl.pdf;jsessionid=55D70731B189FECCEF818A7F877E
9E92.1_cid294?__blob=publicationFile

GRAFİK 3. ALMANYA’DA YILLARA GÖRE MÜLTECİ SAYISI *

GRAFİK 4. ALMANYA’DA YILLARA GÖRE 
SURİYELİ  MÜLTECİ SAYISI *

53,347	 77,651	 127,023	
202,834	

938,500	

0	
100,000	
200,000	
300,000	
400,000	
500,000	
600,000	
700,000	
800,000	
900,000	

1,000,000	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Almanya'da	Yıllara	Göre	Mülteci	Sayısı	*	

2,634	 6,201	 11,851	

39,332	

100,248	

0	
20,000	
40,000	
60,000	
80,000	
100,000	
120,000	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Almanya'da	Yıllara	Göre	Suriyeli	Mülteci	Sayısı*	

Yıl	



21s e t a v . o r g

TÜRKIYE, ALMANYA VE AB ÜÇGENINDE  MÜLTECI KRIZI

karşılasa da, azımsanamayacak bir kesim karşıt 
kutupta yer almaktadır. Suriye sorununun kısa 
vadede çözülmesi beklenmediğinden Almanya’da 
uygulanan mülteci rejiminin sonucunda bu mül-
tecilerin büyük kısmı Almanya’ya yerleşecek ve 
geri dönmeyecektir. Bu durumun ise Suriye soru-
nu çözülmedikçe ya da Suriye’de güvenli bölgeler 
oluşturulmadıkça sayıları daha da artacak olan 
Suriyeli mültecilerin uzun vadede zaten ülkesin-
de yaşayan Müslümanları asimile etmekte büyük 
sorunlar yaşayan Almanya’da ciddi tartışmalara 
neden olacağı açıktır.

Mültecilere karşı yapılan saldırılara bakıldı-
ğında bu durum çok belirgin bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Almanya’da bu kesime karşı 2012 
yılında 24 saldırı gerçekleşmişken, 2014 yılında 
200, 2015’in sadece ilk altı ayında ise 200 ci-
varında saldırı gerçekleşmiştir. Mülteci krizinin 
tavan yaptığı Temmuz-Eylül arasındaki üç aylık 
dönemde ise bu saldırıların sayısı 293’e çıkmış-
tır.29 2014 yılında alevlenen ve sonra ortadan 
kaybolan İslamofobik Pegida Hareketi 2015 
Ekim ayında Dresden’de yeniden mülteci ve ya-
bancı karşıtı gösteriler organize etmeye başlamış-
tır. Yapılan kamuoyu araştırmalarında Merkel’in 
partisi Hristiyan Demokratik Birliği’nin (CDU) 
ciddi oranda oy kaybettiği ve aşırı sağcı AfD par-
tisinin oylarını 2 puan arttırarak ilk kez çift hane-
li rakamlara ulaştığı görülmektedir.30

Böylelikle en son aşama olarak mülteci 
krizinin artık Almanya’nın bir iç sorunu haline 

29. “In drei Monaten 293 Attacken auf deutsche Asylheime”, ORF 
News, 16 Kasım 2015, www.orf.at, (Erişim tarihi 19 Kaısm 2015).

30. “Merkel’in Partisinin Oyları Düşüşte” 10 Kasım 2015, www.
dw.com, (Erişim tarihi 20 Kasım 2015).

geldiğini görmekteyiz. Nitekim Almanya Baş-
bakanı Merkel’in Macaristan’daki mültecilerin 
ülkeye kabul edileceği ve bir yıl içinde 800.000 
kişinin beklendiğini açıklamasının ardından 
ülke içinde sert tartışmalar meydana geldi. 
CDU’nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Bir-
liği’nin (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, 
Merkel’i sert sözlerle eleştirdi. Bu esnada Federal 
Göç ve Mülteci Dairesi Başkanı Manfred Sch-
midt de görevinden istifa etti. Bu istifayı Alman 
hükümetinin mülteci politikalarına bir tepki 
olarak okumak yanlış olmayacaktır. Her ne ka-
dar resmi açıklamada istifa gerekçesinin mülteci 
krizi ile ilgili değil, “kişisel” olduğu belirtildiyse 
de muhalefetteki Yeşiller Partisi’nden yapılan 
açıklamada bunun bir manevra olduğu savu-
nularak hükümetin hedef şaşırtmaca yaptığı ve 
yaşanan fiyaskoda suçun Schmidt’te olduğu al-
gısının yaratılmak istendiği iddia edildi.31

Merkel’e yönelik tepkilerin şiddetinin art-
ması ve siyasi gözlemcilere, “Merkel’in koltuğu 
sallanıyor” şeklinde yorum yaptıran çıkışı ger-
çekleştiren CSU Partisi Başkanı ve aynı zaman-
da Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, 
“sığınmacı akınının kontrollü ve sınırlı olması 
gerektiği düşüncesine sahip olduklarını” açık-
ladı.32 Bavyera Eyalet Meclisi’nce hazırlanan ve 
örneğin resmi olarak mülteci statüsünü kazanmış 
kişilerin aile birleşimlerinin sınırlandırılması gibi 
zorlukları içeren bir programı uygulama kararını 
almış olmak Seehofer’e yeterli gelmemiş olacak 
ki, gerekirse Federal Yönetimi Anayasa Mahke-
mesi’nde dava etmekle de tehdit etti.33 

Bu siyasi tartışmalar AB gibi Almanya’nın da 
mülteci krizine hazırlıksız yakalanmış olduğunu 
net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu kanıyı güç-
lendiren diğer olgular ise, bütün dünyaca bilinen 
ve “Prusya disiplini” olarak adlandırılan sistemli 

31. “Chef von Bundesamt-Asyl tritt zurück” 18 Eylül 2015, www.
migazin.de, (Erişim tarihi 20 Ekim 2015).

32. “Bavyera’dan Sığınmacı İsyanı” 27 Ekim 2015, www.dw.com 
(Erişim tarihi 12 Kasım 2015).

33. “Mülteciler Almanya’da Koalisyonu Çatırdattı” 11 Ekim 2015, 
www.amerikaninsesi.com, (Erişim tarihi 25 Ekim 2015).

GRAFİK 5. ALMANYA’YA İLTİCA BAŞVURUSUNDA BULUNAN 
SIĞINMACILARIN UYRUKLARINA GÖRE DAĞILIMI
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çalışma metoduna sahip olduğu düşünülen Al-
manya’nın, ülkeye giren sığınmacı sayısını tam 
olarak tespit etmekten aciz duruma düşmüş ol-
ması ve alelacele yeni bir iltica yasasını yürürlüğe 
koymak zorunda kalmış olmasıdır. Almanya’nın 
sıkışmışlığı o kadar aşikâr hale gelmiştir ki, ülke 
sınırlarında‚ “transit bölge”ler oluşturulması ve il-
tica başvuruları reddedilen sığınmacıların hızlı bir 
şekilde ülkeden çıkarılmaları gibi düzenlemelerin 
temelini oluşturduğu yeni iltica yasasının yürürlü-
ğe girmesi bile 1 Kasım 2015 olarak öngörülen ta-
rihten bir hafta öne çekilmek zorunda kalınmıştır. 

Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer 
nokta da Almanya’nın, mültecilerle ilgili kayıtsız 
şartsız bir “açık-kapı” siyaseti takip ettiği yanılsa-
masıdır. Almanya, kamuoyunun da takip ettiği 
gibi, böyle bir siyaseti sadece Macaristan’a kadar 
gelen mültecilere karşı, o da kısa bir süre için izle-
di. Buna rağmen Almanya, “kapasitelerinin dol-
duğu” gerekçesiyle bu siyasete de son verme aşa-
masına geçerek, “kapılarını sığınmacılara en fazla 
aralayan Avrupa ülkesi” durumundan, “kapıları 
herkesin suratına en sert çarpan ülke” konumuna 
gelmiş oldu.”34 

Almanya’da 24 Ekim’de yürürlüğe giren yeni 
iltica yasasına kısaca değinmek gerekirse söylenebi-
lecek olan temel şey, yasanın, reaksiyoner bir zih-
niyetin ürünü olduğu ve bir an önce bu “bela”dan 
kurtulmak amacıyla aceleye getirilerek çıkarıldığı-
dır. Buna göre, sığınmacıların ülkeye girişlerine izin 
vermeden iltica başvurularının sonuçlarını bek-
lemeleri ve eğer başvuruları olumsuz sonuçlanır-
sa ülkeye hiç ayak basmadan geriye gönderilmesi 
amaçlanmaktadır. On binlerce sığınmacının başvu-
rularının efektif olarak incelenip kısa sürede sonuç-
landırılamayacağı açıktır. Bu zor görevin üstesin-
den gelmek için yeteri kadar personelin olmayışı ve 
gerekli olan altyapının bulunmayışından bağımsız 
olarak, ünlü filozof Michel Foucault’nun Vietnam 
özelinde 1979 yılında yapmış olduğu değerlendir-
mesi günümüze de ışık tutmaktadır: “Hayatlarını 

34. Elif Özmenek Çarmıklı: “Mülteci Krizi İle Birlikte AB Kendi 
Temel Değerlerini Tartışmaya Başladı”, AB Haber, 18 Eylül 2015. 
www.abhaber.com, (Erişim tarihi 22 Ekim 2015).

tehlikeye atarak bilinmeze kaçmaya çalışan insan-
ları kaderlerine terk etmek yerine, potansiyel göç-
menlerin toplanacağı transit merkezlerin oluşturul-
masına yönelik teklif (…): Bu durumda göçmenler 
sığınacakları bir ülke bulana dek bu merkezlerde 
haftalar, aylar, hatta belki yıllar süresince kalabile-
cekler. Fakat bu öneri, garip bir biçimde akla topla-
ma kamplarını getiriyor.”35

Almanya’da sığınmacılarla ilgili konular-
da çalışan etkin bir STK olan Pro Asyl de, ilti-
ca başvuruları reddedilen sığınmacıların sınırdışı 
edilene kadar geçen süre içinde Alman devletin-
den nakdi ve ayni yardım alamayacaklarını dü-
zenleyen maddenin anayasaya aykırı olduğunu 
savunmaktadır. Pro Asyl yeni yasaya karşı açıla-
cak davaları destekleyeceğini duyurduğu bir basın 
açıklamasında, sığınmacıların ilk kabul merkezle-
rinde altı aya kadar beklemek zorunda bırakılacak 
olmalarını da kabul edilemez bularak eleştirdi.36 

Koalisyon ortağı olan Alman Sosyal De-
mokrat Partisi (SPD) mensubu ve aynı zaman-
da Federal Adalet Bakanı olan Heiko Maas ise 
düzenlemeye, Avusturya-Almanya sınırında aylık 
100 bin kişinin bu uygulamaya muhatap olaca-
ğını ve bunun da üstesinden gelinmesi zor bir 
görev olduğu gerekçesiyle itiraz etti.37 Aynı parti-
den hükümetin Entegrasyondan Sorumlu Baka-
nı Aydan Özoğuz planlanan “transit bölgelerin” 
“bir çeşit hapishane” görevi göreceğini ve bunun 
da uygulamasının pratik olarak mümkün olma-
yışının yanında insani olarak da düşünülemez 
olduğunu vurguladı.38

Bütün bu eleştirilere rağmen Merkel hükü-
metinin, mülteci sorununu çözmek amacıyla bu 
uygulamaya bel bağlamasının ardında yatan temel 
saik, ülke içindeki muhalefeti yatıştırma ve kamu-
oyunda varolan Merkel aleyhtarı havayı dağıtma 

35. Michel Foucault’nun Mültecilere İlişkin Daha Önce Çevrilmemiş 
Röportajı, www.fraksiyon.org, (Erişim tarihi 22 Ekim 2015).

36. “PRO ASYL will Klagen gegen das Asylverschärfungsgesetz unter-
stützen”, 16 Ekim 2015, www.proasyl.de (Erişim tarihi 22 Ekim 2015).

37. “Deutschland verlängert Grenzkontrollen”, Zeit Online, 13 
Ekim 2015, www.zeit.de, (Erişim tarihi 22 Ekim 2015).

38. “Deutschland verlängert Grenzkontrollen”, Zeit Online, 13 
Ekim 2015, www.zeit.de, (Erişim tarihi 22 Ekim 2015).
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isteğidir. Almanya’daki siyasi gelişmeler bize, Mer-
kel’in bu hedefine ulaşamadığını göstermektedir. 
CDU’ya üye partililer üç sayfalık bir açık mektup 
ile mülteci mevzuunda hoşnutsuzluklarını dile ge-
tirdiler ve “açık kapı” politikasını eleştirerek sınır-
ların kapatılması talebinde bulundular. 

Alman siyasetinin mülteci sorunu nedeniy-
le allak bullak olduğu bu dönemde Angela Mer-
kel’in şahsında hükümete karşı hoşnutsuzluk 
sadece hükümet ortağı partilerin mensupların-
dan gelmemektedir. Bir taraftan Yeşiller Partisi 
tarafından daha insancıl bir politika izlenmesi 
gerekliliği nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan 
Merkel, öte yandan aşırı sağcı hareketlerin sert 
tepkilerine muhatap olmaktadır. Örneğin aşırı 
sağcı Pegida Hareketi taraftarları, Ekim ortasın-
da düzenledikleri ve 9000 kişinin katıldığı bir 
gösteride iki maket darağacını –sembolik ola-
rak da olsa– Merkel ve Sosyal Demokrat Parti 
Başkanı ve hükümetin ekonomi bakanı Sigmar 
Gabriel’in idamı için rezerve ettiklerini açıkça 
ilan ettiler.39 Konuyla ilgili soruşturma başlatan 
federal savcılık, darağacını taşıyan kişi yakala-
nırsa ceza kanunundaki “Suç işlemeye teşvik ve 
tehdit yoluyla kamusal barışı bozma” madde-
lerine dayanarak beş yıla kadar hapis istemiyle 
yargılanacağını açıkladı.40 Siyasi analistlere göre 
Almanya’da aşırı sağ gruplar, güçlenmeleri için 
gerekli tarihi şartların artık oluşmakta olduğunu 
düşünmeye başladılar ve mültecilerin kaldıkları 
sayısız yurdun kundaklamanın yanı sıra “hain” 
olarak niteledikleri Alman kökenlilere yönelik 
saldırganlığa da ilham kaynağı haline geldiler. 
Köln Belediye Başkanlığı seçimlerinde bağımsız 
aday olan ve mülteci yanlısı politikaları savunan 
Henriette Reker’e aşırı sağcı düşünceye sahip bir 
saldırgan tarafından yapılan bıçaklı saldırı bu-
nun en bariz örneklerinden biridir.41

39. “Pegida-Anhänger errichten Galgen für Merkel und Gabriel”, Zeit 
Online, 13 Ekim 2015, www.zeit.de (Erişim tarihi 17 Ekim 2015).

40. “Galgen-Bauer drohen bis zu fünf Jahre Haft”, BZ Berlin, 13 
Ekim 2015, www.bz-berlin.de (Erişim tarihi 18 Ekim 2015).

41. “Köln Belediye Başkanlığı Seçimine Saldırı Gölgesi” 18 Ekim 
2015, www.dw.com, (Erişim tarihi 20 Ekim 2015).

Tüm bu olumsuz gelişmeler yaşanırken Mer-
kel’in ısrarlı bir şekilde dolaşımda tutmaya çalış-
tığı “başaracağız” ifadesine inananların oranı da 
gün geçtikçe azalmaktadır. Bu durumun kamuo-
yu yoklamalarında da izlerini bulmak mümkün-
dür. Yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre Mer-
kel’in bu yaklaşımını paylaşanların oranı sadece 
yüzde 32 iken bunun mümkün olmadığını düşü-
nenlerin oranı yüzde 64’ü bulmuştur. Seçmenle-
rin CDU, CSU ve SPD partilerinin oluşturduğu 
Alman hükümetine güveni ise yine bir kamuoyu 
yoklamasına göre yüzde 34 ile son bir yılın en dü-
şük düzeyine ulaşmış bulunmaktadır.42

Almanya’da yaşanan bütün bu tartışmaların 
sonucunda uzun bir süredir Türkiye’ye karşı soğuk 
bir tutum takınan Merkel hükümetinin de Türki-
ye ile ilgili politikalarında bir değişikliğe gitmek 
ihtiyacı duyduğu açıktır. Hükümet, bir taraftan 
ülkeye kabul edilen mülteci sayısının kısıtlanması 
yönünde gittikçe artan baskılarla yüzleşirken, diğer 
taraftan ise AB entegrasyonunun en önemli başarı-
larından biri olan Şengen sistemini tehdit eder hale 
gelen mülteci krizi nedeniyle büyük bir meydan 
okumayla karşı karşıyadır. Sorunun çözümünün 
ise ancak Türkiye’nin aktif işbirliği ile olabileceği 
Merkel Hükümeti tarafından anlaşılmış görün-
mektedir. İşte tam da bu sebepten dolayı Merkel, 
bütün eleştirilere rağmen, seçimlerden hemen 
önce Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmek zorun-
da kalmıştır. Sorunun ulaştığı aşamada Avrupa’yı 
etkileyen mülteci krizi, AB, Almanya ve Türkiye 
arasındaki trilateral müzakerelerle çözülebilecek 
bir mesele halini almıştır. 

42. “Merkel’in Partisinin Oyları Düşüşte” 10 Kasım 2015, www.
dw.com, (Erişim tarihi 20 Kasım 2015).

Türkiye’nin 2 milyonun üstünde sığınmacıyı 
misafir ederek Avrupa’ya sağladığı maddi 
ve sosyal katkının boyutlarından AB üyesi 
devletler hala habersiz gözükmektedir.
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MÜLTECİ KRİZİNDE 
TÜRKİYE VE AB 
ARASINDAKİ 
MÜZAKERELER 
AB’nin, Türkiye ile Suriyeli mültecilerin Avru-
pa’ya gelmelerini engellemeye matuf ilk kapsamlı 
toplantısı aslında 26 Haziran 2014’te gerçekleş-
mişti. Bu buluşmada AB, Türkiye’den “Madem 
bu kadar Suriyeliyi aldınız, bunların bize gel-
mesine izin vermeyin, Türkiye’de kalmaları için 
adımlar atın” anlamına gelen bir talepte buluna-
rak, karşılık olarak maddi destekte bulunma ta-
ahhüdü verdi.43 Aynı dönemde AB Komisyonu 
yetkililerinin, Türk yetkililere, Suriyelilerin Tür-
kiye’de entegre edilmelerinin sağlanması koşuluy-
la ekonomik yardım yapılacağı ve vize serbestliği 
konusunda adım atılabileceğini bildirdikleri bir 
mektup basına yansıdı. AB’nin Türkiye Delegas-
yonu Başkanı Stefano Manservisi imzalı bu mek-
tuba göre AB ülkelerinin Türkiye’den beklentileri 
“Suriyelilerin kayıt altına alınması, korunma ve 
sosyal hizmet haklarının sağlanması, Suriyelile-
rin kaldıkları yerel yerleşim bölgelerine entegre 
edilerek devamlı yerleşimlerinin sağlanması (ev 
sağlanması, Türkçe dil öğrenimi, mesleki eğitim 
vb.”44 şeklinde sıralandı. Bir AB yetkilisi de AB 
ülkelerinin varmak istedikleri noktayı “Doğaldır 
ki, bu kişiler Türkiye’de belli haklara kavuşurlarsa 
bizi de etkileyebilecek olan ‘ikinci kez yer değiş-
tirme aşaması’na gelmezler” şeklinde özetledi.45

Aradan geçen zaman içinde AB ülkeleri, so-
runu kendi içlerinde çözüp adeta Türkiye’ye çok 
fazla “taviz” vermeden bir sonuca ulaşmaya gay-
ret ettiler. Fakat mülteci krizi başladığından beri 
almış oldukları çok sayıda tedbire rağmen iste-
nilen sonuca bir türlü ulaşamadılar. Buna göre 
AB, kota uygulamasına geçerek Avrupa’ya gelen 

43. “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler, AB’nin de Gündeminde”, 
BBC, 17 Kasım 2014, www.bbc.com (Erişim tarihi, 10 Ekim 2015).

44. “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler, AB’nin de Gündeminde”, 
BBC, 17 Kasım 2014, www.bbc.com (Erişim tarihi, 10 Ekim 2015).

45. “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler, AB’nin de Gündeminde”, 
BBC, 17 Kasım 2014, www.bbc.com (Erişim tarihi, 10 Ekim 2015).

mültecileri ülkelere bölüştürdü. Paralel önlem 
olarak Akdeniz’deki insan tacirlerinin mültecile-
rin Avrupa’ya nakillerini önlemeye yönelik sıkı 
tedbirler aldı. Ayrıca Türkiye’nin de içinde bu-
lunduğu bazı Balkan ülkelerine “güvenli ülke” 
statüsü verilme çabalarına hız verdi. Son olarak 
da “hotspots” olarak adlandırılan çok sayıda sı-
ğınmacı kayıt merkezi oluşturma kararı aldı. 

Mülteci sorununda böyle bir zemin üzerine 
oturan Türkiye ile AB ilişkileri, iki taraf yetkilile-
ri arasındaki görüşmelerde herhangi bir ilerleme 
sağlanamadan seyrederken, yaz aylarıyla birlikte 
şartların da değişmesi sonucu hareketlendi. Alı-
nan tüm bu tedbirlerin yeterli olamayacağı an-
laşıldığından, bir strateji değişikliğine gidilmesi 
zarureti ortaya çıktı ve en önemli hedef olarak 
mültecilerin, AB’den mümkün olduğunca uzak 
tutulması planlandı. Bu da Türkiye’nin oynaya-
cağı rolün değerini belirginleştirdi. 

Bundan dolayı son dönemde aralarında Av-
rupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Ko-
misyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa 
Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmer-
mans, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu 
Komisyon Üyesi Dimitris Avramopulos ile Ko-
misyonun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johan-
nes Hahn, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Wal-
ter Steinmeier ve son olarak Almanya Başbakanı 
Angela Merkel’in de yer aldığı üst düzey isimler 
Türkiye’yi ziyaret etti. Bu ziyaretlere karşılık 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel’e giderek, Par-
lamento Başkanı Martin Schulz, Avrupa Konseyi 
Başkanı Tusk ve Komisyon Başkanı Juncker ile 
bir araya gelirken Başbakan Ahmet Davutoğlu da 
BM Genel Kurulu’nun 70. dönem toplantıların-
da AB yetkilileri ile görüştü.

Görüşme trafiği devam ederken mülteci 
sorunuyla ilgili olarak AB Komisyonu’nun Tür-
kiye ile hazırlamış olduklarını iddia ettikleri bir 
metin Avrupa basınında kendine yer bulunca, 
Türk dışişleri yetkilileri sözkonusu iddiaları ya-
lanlayarak, Komisyon’un bahse konu olan metni 
tek taraflı hazırlamış olduğunu, metnin üzerinde 
henüz bir mutabakat sağlanmadığını ifade ettiler. 
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Yine de dışişleri yetkilileri, ortak bir çalışma gu-
rubu oluşturulduğunu ve taslak metin üzerinde 
çalışılarak ortak eylem planının hazırlanmaya ça-
lışıldığını onayladılar.46

Taslak metin kamuoyuna yansıdığı kadarıyla 
Türkiye’den, başta Almanya olmak üzere AB ül-
kelerinin talepleri, insan kaçakçılığı şebekelerinin 
çökertilmesi için çaba göstermek ve Lübnan ve 
Ürdün’den gelen Suriyeli mültecilerin bu ülke-
lerde kalmaya ikna edilmesi konusunda yardımcı 
olmanın dışında aşağıdaki ana başlıklar altında 
toplanabilir:

• Türkiye, Yunanistan ile birlikte Frontex 
desteğini de alarak Yunanistan’la olan de-
niz sınırlarında güvenliği sağlasın,

• Türkiye geri kabul anlaşmasını uygulama-
ya başlasın,

• Türkiye’de “Hotspot” olarak adlandırılan, 
sığınmacıların başvurularının yapılıp kimlik 
bilgilerinin kaydedileceği merkezler kurul-
sun. Böylece kimin gerçekten mülteci oldu-
ğunu kiminse bu tanıma girmediğini karar-
laştırmak, bu kişiler Avrupa’ya ulaşmadan 
mümkün olsun. 

Avrupalı siyasetçiler Suriyeli veya Iraklı 
mültecilerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya geç-
memesini sağlamayı amaçlamaktadır. Yukarıda 
sözü edilen katkılara karşılık Türkiye, Avrupalı 
müttefiklerinden sığınmacılar için kullanılmak 
üzere daha fazla ekonomik yardım ve Suriyeli 
sığınmacıların ülkelerini terk etmelerine gerek 
kalmadan her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı 
kuzey Suriye’de kurulacak bir “Güvenli Bölge” 
planına destek istedi. Türkiye’nin AB’den talep-
lerini maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

• AB Üyelik Süreci yeniden canlandırılsın,
• Türkiye’ye misafir ettiği Suriyelilerin mas-

rafları için ekonomik destek verilsin,
• Türk vatandaşlarına vize serbestiyeti uy-

gulansın,
• Suriye’de oluşturulması istenilen “güvenli 

46. “AB ve Türkiye, Birliğin Göç Eylem Planını Görüşüyor”, BBC, 
7 Ekim 2015, www.bbc.com, (Erişim tarihi 13 Ekim 2015).

bölge” planına destek verilsin. 
BM Genel Kurulu’nun 70. dönem toplan-

tılarından sonra ülkeye dönen Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, mülteci sorunu hakkında AB yet-
kilileri ile yaptıkları görüşmelerle alakalı basın 
açıklamasında her ne kadar Avrupa devletleri-
nin, Suriye içinde sığınmacılar için güvenli böl-
ge oluşturulması yolundaki Türkiye tezine yak-
laşmış ve hatta Fransa örneğinde olduğu üzere 
tamamen bu tezi destekler bir pozisyona gelmiş 
olsalar da, adeta bunun bir diyeti olarak, daha 
önceleri Türkiye’ye yapmış oldukları 1 milyar 
avroluk destek vaatlerini sulandırmış oldukla-
rını belirtti. AB devletleri, bahse konu olan bu 
yardımı yapmaktan vazgeçmiş değiller; lakin 1 
milyar avroyu Suriye’ye komşu olan tüm ülkelere 
dağıtmayı düşündüklerini ifade ettiler. Avrupalı-
lar bununla da kalmayıp mültecilerin Türkiye’de 
kalmalarının sağlanmasını istediler. Son olarak 
AB devletlerinin, Türkiye’nin AB üyeliğine hazır-
lanması amacıyla oluşturulan bir fonun Suriyeli 
sığınmacılar için kullanılması önerisini getirme-
leri Türkiye tarafından Başbakan Davutoğlu’nun 
ifadesi ile “çok vahim bir durum”un göstergesi 
olarak değerlendirildi.47 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4-6 Ekim 2015 
tarihinde Brüksel’de yapmış olduğu görüşmelerde 
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, “AB’nin 
Türkiye ile Suriye’nin kuzeyinde ‘Güvenli Bölge’ 
oluşturma konusu hakkında görüşmeye hazır ol-
duğunu” açıkladı.48 15 Ekim 2015’te AB liderleri 
mülteci sorununu görüşmek ve Türkiye’nin ken-
dilerine destek olmasını sağlayacak teklifleri değer-
lendirmek üzere bir zirve gerçekleştirdiler. Avrupa 
ülkelerinin, mültecilerin Avrupa’ya ulaşmadan 
durdurulması hedefine ulaşmada kullanmak iste-
dikleri önemli bir enstrüman olan “güvenli çıka-
rılacak ülke statüsü” de zirvede gündeme geldi ve 
Almanya Başbakanı Merkel’e göre AB Komisyo-
nu, bu statüde görülmeyen tek aday ülke olarak 

47. “Davutoğlu o Teklifi Böyle Eleştirdi”, Milliyet, 2 Ekim 2015, 
www.milliyet.com.tr, (Erişim tarihi 14 Ekim 2015).

48. “Cumhurbaşkanı Erdoğan AB’yi Utandırdı”, www.byegm.gov.
tr, (Erişim tarihi, 13 Ekim 2015).
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Türkiye’nin durumunu değiştirme fikrini destek-
leme kararı aldı. Buna göre eğer bir sığınmacı AB 
tarafından güvenli olarak tanımlanan bir ülkeden 
bir AB ülkesine geliyorsa o takdirde bu ülkeye iade 
edilmesinde bir sorun yoktur. İltica başvurusunun 
bu “güvenli ülke”de de yapılabileceğinden hareket 
eden bu yaklaşım, her şeyden önce AB ülkeleri-
nin ortak bir standart belirleyerek “Güvenli ülke” 
tanımı yapamamış olmalarından ve BM Cenevre 
Sözleşmesi’nde de böyle bir tanımlamanın mev-
cut olmamasından ötürü eleştirilmektedir. Buna 
rağmen AB ülkeleri, Türkiye’ye de “güvenli ülke” 
statüsü vermeyi planlamaktadırlar.

AB liderleri zirvesinde, Türkiye’nin uzun bir 
süredir savunduğu Suriye’nin kuzeyinde bir “gü-
venli bölge” oluşturulması tezi ile vize kolaylığı, 
ekonomik destek gibi diğer öneriler de günde-
me geldi ve Merkel’in, üç gün sonraki Türkiye 
ziyaretinde AB adına Türkiye’ye ne gibi tekliflerle 
gideceğinin netleştirilmesine çalışıldı. 

18 Ekim 2015 tarihinde Türkiye’ye gelen 
Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmeler yaptı. 
Görüşmelerde ana gündem maddesi beklendiği 
gibi Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya ulaşmaları-
nın engellenmesi ve Türkiye’de tutulmalarının 
sağlanması oldu. Merkel görüşmeler sonrasında 
yaptığı açıklamalarda, Türkiye’ye ekonomik des-
teğin yanı sıra, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin 
canlandırılması gerektiğini belirterek yeni fasıllar 
açılabileceği ve Türk vatandaşlarına vize kolaylığı 
olanağının sağlanabileceğini de söyledi.49 Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta Merkel’in ve AB 
yetkililerinin ısrarla vize muafiyetinden ziyade 
vize kolaylığından söz etmeleridir.

Bütün bu görüşme ve önerilere rağmen taraf-
lar arasında somut olarak bir ilerleme sağlanamadı. 
1 Kasım seçiminin de araya girmesiyle bir bekle-gör 
politikası takip ettiği izlenimi veren AB, seçimden 
güçlü bir AK Parti yönetiminin çıktığını görünce 
Türkiye ile tekrar bir zirve yapmak için hazırlıkla-
ra başladı. 29 Kasım’da Brüksel’de gerçekleştirilen 

49. “Erdoğan’ın da Merkel’in de Derdi Iç Politika”, 19 Ekim 2015. 
www.dw.com, (Erişim tarihi 25 Ekim 2015).

zirvede Türkiye’nin AB üyelik süreci, yeni fasılların 
açılması, vize muafiyeti ve geri kabul anlaşması gibi 
konularda taraflar bir anlaşmaya vardıklarını açık-
ladılar.50 Zirve sonrasında yapılan ortak açıklamada 
aşağıda belirtilen hususlara yer verilmiştir;

• Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinde 
17’nci fasıl olan ekonomik ve parasal po-
litikanın 14 Aralık’ta açılacağı açıklanmış-
tır. Bu bağlamda 2016’nın ilk çeyreğinde 
açılacak olan yeni fasılların belirleneceği de 
kayıt altına alınmıştır.  AB Bakanı Volkan 
Bozkır’ın yaptığı bir açıklamaya göre 2016 
yılı içerisinde 5 yeni başlığın müzakereye 
açılması planlanmaktadır.

• Taraflar arasındaki diyaloğu sıklaştırmak ve 
daha yapısal hale getirmek adına yılda iki 
defa AB-Türkiye zirvesi düzenlenmesi, 2016 
yılının ilk çeyreğinde Yüksek Düzeyli Eko-
nomik Diyalog Mekanizması’nın başlatılma-
sı ve yine 2016 yılının ilk çeyreğinde Yüksek 
Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısının ikin-
cisinin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

• AB Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 
“başlangıç olarak” 3 milyar avro mali destek 
sağlamayı taahhüt etmiştir.  Bu bağlamda 
AB mülteci meselesinde Türkiye ile AB ara-
sındaki yük paylaşımının önemine dikkat 
çekerek üye ülkelerin ve AB’nin mülteci-
lere yönelik uyguladığı yeniden yerleştirme 
programlarına vurgu yapmıştır. Bu bağlam-
da Alman basınında çıkan bazı haberlere 
göre AB üyesi devletler Türkiye’de bulunan 
400.000 civarındaki Suriyeli mülteciyi doğ-
rudan kabul etmeyi planlamaktadırlar. 

• AB ve Türkiye, vize muafiyeti ile ilgili atı-
lacak adımları hızlandırma konusunda 
anlaştıklarını açıkladılar.  Buna göre AB 
Komisyonu 2016 Mart ayında vize muafi-
yeti konusundaki ikinci raporunu yayım-
layacaktır. Bunun karşılığında AB-Türkiye 
arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması 

50. “AB ile Pazarlıktan Anlaşma Çıktı, Vize Serbestisi Yolda”, AB Haber, 
13 Kasım 2015, www.abhaber.com (Erişim tarihi 16 Kasım 2015).
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Haziran 2016’dan itibaren Türkiye tarafın-
dan uygulanmaya başlayacak.  AB Komis-
yonu’nun üçüncü raporunu sonbaharda 
yayımlayacağı ve vize muafiyeti ile ilgili 
şartların yerine getirildiğinin tespit edilmesi 
durumunda, Ekim 2016 tarihinden itibaren 
Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti 
uygulamasının başlaması planlanmaktadır. 

• Açıklama metninin sonunda taraflar üze-
rinde anlaşılan hususlarda atılacak olan 
adımların eş zamanlı olacağını ve yakından 
takip edileceğini vurgulamışlardır.

Zirvede alınan kararlar AB-Türkiye ilişkile-
rinde yeni bir sürecin başladığına işaret etmek-
tedir.  Her şeyden önce 11 yıl aradan sonra ilk 
defa böyle bir zirvenin yapılmış olması bile bu 
zirveyi ilişkilerde bir dönüm noktası olarak nite-
lendirmek için yeterlidir. Zirvede alınan karar-
lar arasında 2016 yılından itibaren yılda iki defa 
AB-Türkiye zirvesi düzenlenmesi, 2016 yılının 
ilk çeyreğinde Yüksek Düzeyli Ekonomik Di-
yalog Mekanizması’nın başlatılması ve Yüksek 
Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısının ikincisi-
nin tertip edilmesi gibi kararların bulunması, 
ikili ilişkilerin mülteci meselesini aşan bir şekil-
de geliştirilmesine yönelik her iki tarafta da güç-
lü bir irade olduğuna işaret etmektedir. Bunlara 
ilaveten 14 Aralık tarihinde 17. faslın açılmış 
olması ve 2016 yılının ilk çeyreğinde ilave bazı 
fasılların açılmasına yönelik gerekli hazırlıkların 
tamamlanacağının taahhüt edilmesi Türkiye ile 
AB arasında uzunca bir süredir donmuş olan 
müzakere sürecinde de ciddi bir hareketlenme 
olacağına işaret etmektedir.

SONUÇ 
Mülteci meselesi 2015 yazına kadar Türkiye, 
Lübnan ve Ürdün’ün merkezinde yer aldığı böl-
gesel bir mesele olarak görülmekteydi. Yunanis-
tan’ın, AB içinde mülteci krizinde yalnız bırakıl-
masına tepki olarak, mültecilerin “Balkan rotası” 
izleyerek kuzeye geçmelerine izin vermesi sonucu 
Macaristan’da yığılan binlerce kişi, sorunun, ar-

tık başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa’nın 
meselesi haline gelmesine neden oldu. Böylece 
mülteci krizi 2015 yılının yaz başından itibaren 
ortaya çıkan gelişmelerle birlikte Türkiye, Al-
manya ve Avrupa Birliği arasında üçlü müzake-
relerin konusu haline geldi.

Paris’te yaşanan son terör saldırılarından 
sonra AB üyesi ülkelerin mülteci sorununu 
gittikçe artan oranda bir güvenlik perspekti-
finden değerlendirmeye başladıkları müşahede 
edilmektedir. Bütün bunlara ek olarak, artan 
mülteci sayısı ve DAEŞ’in terör saldırıları sonu-
cunda aşırı sağın İslamofobik ve mülteci karşıtı 
söylemlerinin Avrupa toplumlarında kabul gör-
meye başladığına şahit olmaktayız. Aşırın sağın 
ve İslamofobinin bu yükselişinin iki tehlikeli 
sonuç doğurması kuvvetle muhtemeldir. Birin-
cisi İslamofobinin yükselmesi ve Müslümanların 
ötekileştirilmesi sonucu daha fazla sayıda Avru-
palı Müslümanın radikalleşmesi; ikincisi ise aşırı 
sağın yükselişini engellemek isteyen ana akım 
partilerin gittikçe artan oranda aşırı sağcı söy-
lemleri benimsemeleridir.

Bütün bu gelişmeler, mülteci sorununu 
AB’nin tarihi boyunca karşılaştığı en büyük mey-
dan okumalardan biri haline getirmiştir. AB’nin 
Suriye krizi başladığından beri, ama özellikle de 
mülteci krizinin Avrupa’yı etkilemeye başladığı 
2015 yazından beri verdiği ani ve kısa vadeli tep-
kiler bu sorun karşısında hazırlıklı olmadığını 
açıkça ortaya koymaktadır. Krizin çözümü adına 
AB’nin 29 Kasım’daki zirvede Türkiye ile üze-
rinde anlaştığı maddeler ise mülteci sorununun 
kökenine inmekten uzaktır.  

Her şeyden önce AB’nin, Avrupa’ya doğru 
akan yoğun mülteci akınındaki temel sebebin 
Esad rejiminin Suriye’deki katliamları olduğu 
gerçeğini kabul etmesi gerekmektedir. Bu tes-
pitin ardından Suriye krizinin çözümü ya da en 
azından sığınmacıların, Suriye’nin içinde güven-
li bölgelerde barındırılması yolunda adımların 
atılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde bir 
yaklaşım bu sorunun köklü bir şekilde çözülme-
sini sağlayabilecektir. Bunun dışındaki, mülteci-
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lerin Türkiye’de ya da başka ülkelerde tutulması 
gibi yaklaşımların kısa vadeli olduğu ve sorunu 
biraz daha ötelemekten başka bir işe yaramaya-
cağı açıktır. Suriye’de yaşanan son gelişmeler ve 
Rusya’nın iç savaşa doğrudan müdahil olması 
nedeniyle mültecilerin sayısının ve dolayısıyla 
yol açacakları sorunların artarak devam edeceği 
açıkça görülebilmektedir.

Bu noktada iki buçuk milyona yakın Su-
riyeliyi barındırarak bütün Avrupa’nın yük-
lendiğinden daha fazla sorumluluk üstlenen 
Türkiye’nin Geri Kabul Anlaşmasını Avrupa’ya 
geçmiş olan Suriyeliler için de uygulayarak bir 
de Avrupa tarafından geri gönderilecek olan 
Suriyelileri kabul etmesinin gerçekçi olmadığı 
açıktır. Suriye’nin yanı sıra Ortadoğu’da, Arap 
Baharı sonrasında yaşanan kaos ortamında Mı-
sır gibi ülkelerde de iç savaş çıkması riski bu-
lunmaktadır. Bu bağlamda dünyanın en büyük 
ekonomik güçlerinden biri olmasına rağmen Al-
manya’nın, gelen yoğun mülteci akını karşısında 
pes edip Şengen’i askıya alması gibi Türkiye’nin 
de gelecek olan daha büyük bir mülteci akını 
karşısında çok zor durumda kalacağı açıktır.

Öte yandan şunu vurgulamak gerekir ki, 
AB aslında Türkiye’ye gelen mültecilerin Türki-
ye topraklarında kalmasının sağlanması şartıyla 
yardım edeceğini ifade ederken her daim sahip 
olduğunu iddia ettiği insan hakları ve özgürlük 
gibi ulvi değerlerin pratikte hiçbir anlamı olma-
yan boş sözlerden ibaret olduğunu zımnen kabul 
etmiş olmaktadır. Buradan hareketle, Türkiye’ye 
kısa süreliğine gelmiş, yani sadece Avrupa’ya ge-
çiş amacıyla burada bulunmuş olan Suriyelileri 
zorla ülkede tutmak hangi özgürlük kavramının 
tarifine uygun olur izah etmek zordur. Bundan 
başka, Cenevre Sözleşmesi’ne göre de zaten Tür-
kiye’nin mültecilere suçlu muamelesi yaparcası-
na zorla gözetim altında tutma, gözaltına alma 
ya da hapiste tutma gibi bir hakkı bulunmadığı-
nı da ifade etmek yerinde olur.

Ayrıca AB ülkeleri, topraklarına son dö-
nemde gelen Suriyelilerin yoğunluğundan ötü-
rü dünyadaki mültecilerin büyük kısmının bu 

ülkeden geldiğini varsaymaktadır ki, bu düşün-
ce de gerçeğe tam olarak tekabül etmemekte-
dir. Bu durumda Suriyelilerden başka, muhte-
mel yol güzergâhı olarak Türkiye’yi kullanacak 
olan Irak, Afganistan, Özbekistan ve Pakistan 
gibi ülkelerin vatandaşlarını hesaba katmaya-
cak olsak bile özellikle Afrika’da bulunan Libya, 
Mısır, Nijerya, Çad, Güney Sudan vb. birçok 
ülke vatandaşları Avrupa’ya ulaşmak için Tür-
kiye dışında güzergahlar kullanacaktır. Haliyle 
bu insanların önünde ya Akdeniz’de ölüm ya da 
başarılı olup Yunan ya da İtalyan topraklarına 
ayak basabilme seçenekleri olacaktır.

Diğer taraftan AB ve Almanya, Türkiye’den 
birçok talepte bulunurken uzunca bir süre vize 
muafiyeti konusunda açık bir tutum takınma-
mıştır. Merkel ve AB yetkilileri açıklamalarında 
vize muafiyetinden ziyade Türk vatandaşlarına 
yönelik vize kolaylığından söz ettiler. Neticede 
gelinen noktada 29 Kasım’daki zirvede mülteci 
meselesinin aciliyetinden dolayı hem AB hem 
de Almanya Türk vatandaşlarına 2016 Ekim 
ayından itibaren vize muafiyeti verilmesini ta-
ahhüt etmiş oldular. Burada özellikle vize mu-
afiyeti konusunda verilen sözlerin yerine geti-
rilmesinin Türkiye’nin kırmızıçizgisi olduğunu 
ifade etmek gerekir. AB’nin Türkiye’nin gerçek-
leştireceği düzenlemeler sonrasında 2016 Ekim 
ayından itibaren uygulamaya söz verdiği Türk 
vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygula-
masını sulandırmaya yönelik adımlar atmasının 
iki taraf arasındaki ilişkileri yeniden 29 Kasım 
öncesi duruma döndürme riski bulunmakta-
dır. Burada her şeyden önce hatırda tutulması 
gereken temel mesele, Türk vatandaşlarına vize 
muafiyeti sağlanması konusunda AB’nin önde 
gelen ülkelerinin belirleyici olacağıdır. AB’nin 
Türkiye’ye, konuyla ilgili yapmış olduğu tek-
lifin inandırıcı olması için Brüksel’in yanı sıra 
Berlin ve Paris’in de devreye girmesi gerekmek-
tedir. Bu iki ülkede iktidarda bulunan partilerin 
Türkiye’nin AB’ye üyeliği ve Türk vatandaşları-
na vize muafiyeti sağlanması konusunda isteksiz 
davrandıkları ortadadır. Burada özellikle Türki-
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ye’nin AB üyeliğinin ve vizesiz dolaşım hakkı-
nın Türkiye’den AB’ye büyük bir göçü tetikleye-
ceği argümanını ve korkusunu kullanarak karşı 
çıkan muhafazakar sağ partilerin önümüzdeki 
dönemde parti tabanlarına bu yeni durumu ka-
bul ettirme becerisi gösterip gösteremeyecekleri 
de önemli olacaktır. Her ne olursa olsun Tür-
kiye’nin kendisine verilen sözler tutulmadığı 
takdirde geri kabul anlaşması dahil olmak üzere 
verdiği taahhütleri yerine getirmek konusunda 
çok istekli olmayacağı açıktır. 

AB ve Almanya, Suriyeli mültecilerin mas-
raflarının karşılanmasına katkı yapmak adına 
Türkiye’ye yapmayı vadettikleri maddi yardım 
konusunda da baştan itibaren açık bir tavır ta-
kınmamışlardır. Başlangıçta 1 milyar avro yar-
dımdan bahsedilirken, daha sonra bunun zaten 
üyeliğe hazırlık sürecinde Türkiye’ye ayrılan 
fonlardan kullandırılacağı ortaya çıkmıştır. İler-
leyen zaman içinde mülteci krizinin derinleşme-
si üzerine AB ve Almanya 3 milyar avro yardım 
yapılacağını açıklamışlardır. Buna rağmen teklif 
edilen bu rakamlar Türkiye’nin 2 milyonu aşkın 
Suriyeliyi misafir ederek Avrupa’nın sırtından 
aldığı maddi ve sosyal yük karşısında çok ufak 
kalmaktadır. Yapılan hesaplamalara göre bir 
mültecinin Almanya’ya yıllık maliyeti 13 bin av-
royu bulmaktadır. Dolayısıyla 2 milyonu aşkın 
Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, 
sadece maddi açıdan bakıldığı zaman bile AB 
üyesi devletlerin sırtından 26 milyar avro civa-
rında bir yükü almaktadır. Bunun yanı sıra böy-
lesine bir mülteci akınının zaten kendi Müslü-
man nüfusunu entegre etmekte zorlanan Avrupa 
devletlerinde yaratacağı ekstra sosyal yükü de 
hesaba katmak gerekmektedir. Dolayısıyla AB 
üyesi devletler hala Türkiye’nin büyük miktarda 
Suriyeliyi misafir ederek Avrupa’ya sağladığı kat-
kının boyutlarından habersiz gözükmektedirler.

Mülteci krizi nedeniyle AB, bütün dünya-
nın önünde bir sınav vermektedir. Bütün dün-
yayı insan haklarına uygun davranmaya çağıran 
AB’nin şimdi kendisinin insan haklarına riayet 
etmekte zorlandığı gözükmektedir. Gelinen nok-

tada AB ve Almanya, gerçekten mülteci krizini 
adil bir şekilde çözmek ve sürdürülebilir bir işbir-
liği yapmak istiyorsa aşağıdaki hususlarda adım 
atması gerekmektedir:

• Öncelikle sığınmacıların AB üyesi ülkelere 
yasal yollardan iltica etmeleri kolaylaştırıl-
malı ve bu yolların önü açılmalıdır;

• Akdeniz ve Ege’de durdurulmuş olan ara-
ma/kurtarma faaliyetleri yeniden başlatıl-
malıdır;

• İnsan kaçakçıları ile aktif bir şekilde müca-
dele edilmelidir;

• Avrupa Birliği’nin kendi içinde uygulama-
ya koymaya çalıştığı kota sistemine Tür-
kiye dâhil edilmeli ve bundan sonra Tür-
kiye’ye gelecek olan Suriyeli yahut diğer 
ülkelerden mülteciler bu sisteme göre adil 
bir şekilde dağıtılmalıdır;

• AB, kısa vadede 2016 yılında söz verdiği 
yeni fasılları açmalı ve Türkiye ile müzake-
re sürecini hızlandırmalıdır;

• Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti 
uygulaması Geri Kabul Anlaşması’yla bir-
likte yürürlüğe sokulmalıdır;

• Suriyeli sığınmacıların büyük kısmına ev 
sahipliği yapan Türkiye, Ürdün, Lübnan 
gibi ülkelere yapılan maddi yardımlar ciddi 
oranda arttırılmalıdır; 

• Almanya ve AB, üye ülkelerin, mültecile-
rin paylaşımı noktasında dayanışma için-
de olmaları gerektiği hususunda ciddi ise, 
mülteci yükünün büyük kısmını çeken 
sınır ülkelerini rahatlatacak adımların atıl-
masına önayak olarak Dublin Sistemi’nin 
reforme edilmesi yolunu açmalıdır.

• Mülteci krizlerinin ana kaynağına inme-
den atılacak tüm bu adımların geçici olaca-
ğı göz önüne alınarak başta Suriye İç Savaşı 
olmak üzere Afrika ve Ortadoğu’daki çatış-
maların ve baskıcı rejimlerin sona ermesi 
için siyasi irade ortaya koyulmalıdır.

Sonuç olarak sığınmacı krizini aşmak için 
Türkiye’nin olmazsa olmaz olduğunun farkına 
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varmış olan AB’nin Türkiye ile ilişkileri yeniden 
geliştirmek istediği açıkça ortadadır. Buna rağ-
men bunun, ilişkilerde bir paradigma değişikliği 
olmaktan ziyade taktiksel bir adım olduğu izle-
nimi de hasıl olmaktadır. AB’nin açıkladığı son 
İlerleme Raporu da maalesef bu kanıyı güçlendi-
recek basmakalıp ifadelerle doludur.

Mülteci krizi süresince AB’nin ve Alman-
ya’nın verdiği tepkiler, bu aktörlerin Türkiye’yi 
uzun vadede AB üyesi olacak stratejik bir ortak 
olarak görmekten ziyade, taktik işbirliği yapı-
lacak bölgesel bir güç olarak görme eğiliminde 
olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’nin üyeliğini 
peşinen reddederek imtiyazlı ortaklık öneren ve 
Türkiye’yi küstüren bu tarz politikaların AB’nin 
istikrarı ve güvenliği açısından uzun vadeli ol-
maktan ziyade günü kurtarmaya yönelik bir tu-
tum olduğu açıktır.  Yaşanan son mülteci krizi 
birçok Avrupalı lidere ama özellikle de Şansölye 

Merkel’e böyle bir politikanın sürdürülebilir ol-
madığını ve Türkiye’nin AB’nin geleceği açısın-
dan ne kadar hayati öneme haiz bir aktör olduğu-
nu açıkça göstermiştir. Gelinen noktada mülteci 
krizini aşmak için Türkiye’nin önemini anlamış 
olan AB’nin ve onun motor gücü Almanya’nın 
Türkiye ile ilişkileri yeniden geliştirmek istediği 
açıkça ortadadır. Buna rağmen yeni durumun 
ilişkilerde bir paradigma değişikliğine mi işaret 
ettiğini yoksa taktiksel bir manevradan mı ibaret 
olduğunu AB’nin Türkiye’ye verdiği sözleri yeri-
ne getirirken ne kadar ciddi davranacağı göstere-
cektir.  Bu noktada AB’de ve AB’nin önde gelen 
ülkelerinde Türkiye ile ilgili bir paradigma deği-
şikliğinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Böyle bir 
değişiklik olmadığı takdirde son krizde de şahit 
olduğumuz gibi, AB’nin başı sıkıştıkça attığı bü-
tün adımlar sonuç üretmeyen taktik manevralar 
olarak kalmaya mahkûm olacaktır.
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Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan iç savaşlar 
sonucunda dünya üzerindeki mülteci sayısı Ikinci Dünya Savaşı’ndan beri 
en yüksek seviyeye ulaştı. Özellikle Suriye iç savaşının ürettiği mültecile-

rin Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerde misafir edilmelerinden dolayı Avrupa 
uzunca bir dönem bu sorunla yüzleşmedi. 2015 yılının başından itibaren mülteci-
lerin Avrupa’ya doğru hareketlenmesiyle birlikte mülteci meselesi genelde AB’nin 
özelde ise onun önde gelen gücü Almanya’nın sorunu haline geldi. Gelinen nok-
tada mülteci krizi Türkiye, Almanya ve AB üçgeninde birçok farklı konuyla ilintili 
karmaşık bir müzakere sürecinin konusu olmuştur. 

Bu analizin amacı, AB ve Almanya’nın özellikle Arap Baharı’nın başlangıcından iti-
baren takip ettikleri mülteci politikasını ve yaşanan son krizin bu politikalarda ne-
den olduğu değişiklikleri ortaya koyarak, söz konusu aktörlerin Türkiye’den konu 
ile ilgili taleplerini ve Ankara’nın bu talepler karşısındaki tutumunun ne olması ge-
rektiğini incelemektir.


