
 
 
 
 
 

ULUSLARARASI SİYASET VE GÖÇ 
Giriş 

Dünya Tarihine baktığınızda kavimlerin göçlerinin kitlesel değişimlere yol açtığını açıkça görürüz.M.Ö 
500 lü yıllardan itibaren yazılı tarihe dayanarak şahit olduğumuz göçler günümüze kadar 
sürmüştür.Sakaların Balkanlara ve antik Yunanistana göçleri ve hakimiyetinden sonra İon’lar(Yani 
Yunanlılar) Anadolu sahillerine kaçarak buralarda koloniler kurmuşlardır. 

Anadolu tarih boyunca göç almış,bazen Ortaasyadan bazen Ortadoğudan bazen Avrupa kıtasından 
bazen büyük savaşların ardından bazen iklim şartları ve ekonomik zorluklardan bazen de nüfus artışı 
sebebiyle yeni yurtlar ve imkanlar arayışından sığınan insanlara ev sahipliği yapmıştır. 

Şimdiki Türkiye daha önceki Osmanlı İmparatorluğu ve Selçuklu İmparatorluğu tarih boyunca 
topraklarına iltica eden sığınan Türk asıllı milletlerin ya da Müslümanların Ana Dolu su olmuştur. 

Hatta bununla kalmayarak 1492 de İspanyadan katliamdan kaçan Yahudiler Osmanlı İmparatorluğuna 
sığınmış ekonomi ve bilim alanında önemli mevkilere yükselmiştir.İkinci Dünya savaşı öncesi ve 
sırasında da Hitlerin Nazi zulmünden kaçan çok sayıda bilim adamı Türkiyeye sığınmışlar ve özellikle 
akademik ve bilim alanında önemli katkılar yapmışlardır. 

Osmanlının son dönemi ve cumhuriyet döneminde Balkanlardan Bulgaristan Türkleri,Müslüman 
Boşnaklar Arnavutlar,Kafkasyadan Gürcüler Abazalar Çeçenler Acaralar Çerkesler ve diğer 
Müslümanların  zorunlu göçlerine şahit olduk 

Cumhuriyetin ilk yıllarında mübadelede Türk ve Yunan nüfusların değişimi ardından Balkanlarda 
yaşanan kanlı savaşlarda yüzbinlerce Boşnak ,Arnavut ve diğer Müslümanların göçlerine 
şahidiz.Bulgaristanda Jivkov un isim değiştirme kampanyasından kaçan yaklaşık 300 bin Türk  

anavatana sığındı.Batı Trakya dan onbinlerce göçmen Yunan zulmünden kaçtı.İran da 1979 İslam 
devriminden sonra 1 milyondan fazla İranlı güvenliği ülkemizde buldu.Benzer bir durumu Iraktaki 
savaştan sonra yaşadık. 

Afganistan dan göç 1990 lı yılların sonlarına doğru Taliban ın iktidara gelmesiyle yoğunlaştı Bugünün 
olgusu değil sadece. 

Ve Arap baharından sonra 2011 de Suriyede başlayan iç savaşın ardından şu anda 3,75 milyon Suriyeli 

Ülkemize sığındı. 

Türkiye şu anda dünyada en çok mülteci ve göçmeni barındıran ülke durumunda ve durum 
kontrolden çıkmış  

Suriye ve Afgan göçlerinden önceki göçlerde devletin düzenlemeleri gelen göçmenleri önce 
kamplarda tutarak gerekli kayıtları yaparak sevk etmesi gibi çalışmalar yapıldı.Suriye krizinin 
başlangıcında da yaklaşık 250 bin mülteci geleceği planlanarak sınır boyu kurulan 13 kampta 
barınmaları öngörüldü.Ancak iç savaşın uzaması ve çığırından çıkması üzerine durum kontrolden çıktı. 

Osmanlı döneminde bile devletler arası sınır geçişleri bugünkü gibi disipline olmamasına rağmen 
örneğin İstanbul a gelen göçmenler Anadolu yakasında Bostancı girişinde durdurulur İstanbulda  
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yaşamaya yeterli görülenlerin geçişine izin verilir uygun görülmeyenler geri gönderilirdi.Bizans 
döneminde zaten surlar ve giriş kapıları şehri koruyordu. 

Yeni gerçeklerde artık bu mümkün değil. 

Türkiye Suriye ve İran sınırına Yunanistan Türkiye sınırına istediği kadar duvar örsün mülteciler veya 
göçmenlerin geçişini durduramayacaktır.Antik çağ Roma dönemi ve feodal dönemde şehirleri 
kalelerle çevirebiliyorduk artık bu da mümkün değil 

Ayrıca iletişim çağındayız.Artık sınırların da pek bir önemi yok.Her şey kültürel ve ekonomik etkileşim 
üzerine kurulmuş. 

İnsanlığın iletişim çağında daha ileri gitmesi ,demokratikleşmenin hızlanması ve daha açık ve hak bazlı 
toplum hayal eden kitleler aynı sistemler üzerinden dünyadaki gelişmeleri izleyip eşitsizliklere 
meydan okurcasına daha zengin ülkeye gitmenin derdinde.Demokratikleşme yerine diktatörlüklerin 
güçlenmesi aşırı milliyetçiliğin hortlaması aşırı dinci ve ırkçı hareketlerin yine aynı haberleşme ağları 
üzerinden hakimiyet kurmasının ardından yüzyılın başlarında daha iyi bir yaşam için göç edenler artık 
hayatlarını kurtarmak için ülkelerinden kaçar hale geldi. 

Bu da sadece Türkiyede değil dünyada büyük ekonomik,siyasi ,sağlık,eğitim ve toplumsal sorunlara 
yol açtı .Böyle giderse çok daha tehlikeli bir dünyaya doğru yol aldığımızı belirtmek isterim. 

Evrensel Sorun Mülteciler 

a.Dünyada Mültecilerin konumu 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin 18 Haziran 2021 tarihli raporuna bir göz atalım(1) 

Dünyada Zorla Yerinden Edilmiş İnsanlar 

          82,4 Milyon 

Kendi Ülkelerinde Yerlerinden edilmiş zorla Göçe Zorlananlar 

          48 Milyon 

Başka Ülkelere İltica Edenler 

          26,4 milyon 

BMMYK a Sığınma Talebinde Bulunanlar 

            4,1 milyon 

Bu göçmen ve mültecilerin % 68 i beş ülkeden  

Bunlar 

Suriye……………………………………….6,7 milyon 

Venezuela…………………………………4.0 milyon 

Afganistan……………………………….. 2.6 milyon 
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Güney Sudan……………………………  2.2 milyon 

Myanmar…………………………………  1.1 milyon 

Suriye ,Sudan ,Afganistan ve Myanmardan mülteciler iç savaş ve rejim baskısından kaçtılar.Venezula 
halkı ise ülke petrol zengini olmasına rağmen yoksulluktan yokluktan dolayı ülkesini terketti. 

Bu mültecilerin % 39 beş Türkiyenin başı çektiği beş ülkeye sığındı 

Türkiye dünyada 3,7 kayıtlı(kayıdışılarla birlikte yaklaşık 5 milyon) mülteciye ev sahipliği yapıyor 

İkinci sırada 1i7 milyon Venezuelalı mülteciyi ülkesine kabul eden Kolombiya var 

Dünyada en çok Afgan mülteciyi 1,4 milyon mülteciyel Pakistan barındırıyor 

Garip gelecek ama dünyada en çok mülteci barındıran dördüncü ülke Uganda.Bu ülkeye Güney 
Sudan,Kongo,Sahel ülkeleri Ruanda ve Burundi den sığınan mülteci nüfusu 1.4 milyon 

Beşinci sıurada ise dünya ekonomisinde ilk üçe giren Avrupa Birliğinin lider ülkesi Almanya geliyor 

Almanya Türkiyenin üçte biri oranında 1,2 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor.Ancak bu mültecilerin 
ezici çoğunluğu kayıtlı seçilmiş eğitimli mülteciler. 

Gelelim mültecilerin nüfus dağılımına 

Mültecilerin 35 milyonu yani % 42 si . 18 yaşın altında çocuklar 

Her yıl  ortalama 1 milyon çocuk  mülteci kamplarında doğdu 

Bu mültecilerden sadece 285.400 ü vatanlarına geri döndü ya da bir ülkeye BM üzerinden yerleştirildi 

% 86 sı Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor 

4,2 milyon mülteci vatansız Yani vatandaşlıktan atılmışlar herhangi bir ülke vatandaşlığı da 
alamamışlar 

Mültecilerin % 73 komşu ülkelerde barınıyor. 

b.Türkiyede Mültecilerin Durumu 

Türkiye mülteciler açısından hem transit hem de hedef ülke durumundadır.Komşu 
ülkelerden(Suriye,Irak,İran gibi) güvenlik sebebiyle iltica edenler için hedef ülke olurken 
Afrika,Ortaasya ,Pakistan Bangladeş vb ülkelerin vatandaşları için ise Avrupaya geçiş ülkesi olarak 
görülmektedir.1980 li yılların başına kadar başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine işgücü 
olarak göç veren Türkiye,ekonomik kalkınma süreciyle birlikte 1980 li yılların sonlarından itibaren göç 
alan ülke olmaya başladı.Küreselleşmenin getirdiği seyahat serbestisi ve iletişim kolaylıkları da 
dünyada olduğu gibi Türkiye yi de  göçmen ve mülteciler için cazip hale getirdi.Hatta Türk TV dizileri 
başta olmak üzere özellikle Arap Ortaasya ve İran üzerindeki kültürel etkiler de buna katkı yaptı 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün son verilerine göre Türkiye de 196 farklı ülkeden 5,5 milyon mülteci 
var.Bunlardan sadece 2021 de 28 kişiye BMMYK üzerinden sığınma sağlandı.Bunlardan 3,7 milyonu 
Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4 milyon mülteci geçici koruma statüsü için başvurdu ve bu statüden  
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yararlanıyor Başta Afganlar ve Uygur Türkleri olmak üzere bazı mülteci grupları bu uygulamanın 
dışında olduklarından son derece zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor(2) 

Ülkemiz, düzensiz göçe karşı gerek ulusal düzeyde etkin tedbirler alarak gerekse bu alanda uluslararası 
düzeyde sorunların tespiti, bilgi alış-verişi, ortak mücadele ve işbirliği şeklindeki çalışmaların çoğuna 
aktif olarak katılarak bu konudaki kesin tavrını ortaya koymakta, ülkemiz üzerinden düzensiz göçü 
önlemek ve ülkemizde yasa dışı bulunan yabancıları ülkeden çıkarmak için  
Politikalar geliştiriyor 
Düzensiz göçle mücadele, ülkelerin kendi başlarına kaderlerini tayin edebileceği bir mesele olmaktan 
çıkmıştır. Bu bağlamda uluslar; ikili, bölgesel ve küresel gruplar oluşturarak bu mücadeleyi sürdürme 
eğilimine girmişlerdir. Türkiye düzensiz göç konusunda daha etkin ve verimli çalışmalara olanak 
sağlanabilmesi için birçok ulusal ve uluslararası kurumla işbirliği içine girmiştir. İşbirliği içine girilen 
kurumların başında Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu(IOM), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği(BMMYK), ICPMD ve çeşitli ulusal sivil toplum kuruluşları gelmektedir. 
Türkiye, 53 katılımcı ve 4 gözlemci ülke ile birlikte 13 Uluslararası Kuruluşun katıldığı, düzensiz göçü 
önlemeyi, düzensiz göçle mücadelede kalıcı çözümler bulmayı ve göç yönetimi alanında sürdürülebilir 
politikalar geliştirmeyi amaçlayan Budapeşte Süreci’nin 2006 yılı Ocak ayının başında başkanlığını 
üstlenmiştir. Türkiye düzensiz göçle mücadele konusuna verdiği önemin bir göstergesi olarak bu 
süreçte öncülüğünü yaptığı İpek Yolu Bölgesi Çalışma Grubunun kurulmasını sağlamış ve göç yolu 
üzerindeki kaynak, transit ve hedef ülkeleri bir araya getirmeyi olanaklı hale getirmiştir. 
Türkiye Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD)’nin yürütmekte olduğu Akdeniz 
Bölgesinde Transit Göç Diyaloğu girişimine de katkı sağlamaktadır. 
Türkiye, FRONTEX (AB Sınır Güvenliği Birimi) ile düzensiz göçü önlemek amacıyla 28 Mayıs 2012’de 
Mutabakat Zaptını imzalamıştır. 
 
Mülteci ve Göç Sorununun Uluslararası İlişkilere Etkisi 
a.AB-Türkiye Göç Politikalarında Çelişkiler 
Türkiyenin adeta bir Tampon ülke olması sayesinde Avrupa Birliği ülkeleri Suriye,Afgan,İran,Irak tan 
göçlerden ülkemiz kadar etkilenmedi.Ancak Avrupa Birliği özellikle son on yıldır  Libya,Cezayir ve Fas 
üzerinden Mağrip ve Sahel Afrika ülkelerinden mülteci akınıyla yüz yüze kaldı.Buna ek olarak Doğu 
Bloğunun çöküşü Ukrayna-Rusya çatışması da bu ülkelerden Avrupa Birliğine mülteci akınını 
hızlandırdı.2020 yılında Avrupa Birliğinin çevresindeki ülkelerden gerçekleşen göç nüfusu 22 milyonu 
aştı.Daha önceki yıllarda Türkiye İran ve Kuzey Afrika ülkelerine sığınıp buralarda ikamet eden çok 
sayıda mülteci de ilk fırsatta AB ülkelerine geçti ya da geçmeye çalıştı.Yunanistan,Bulgaristan la 
ülkemizin yaptığı Geri Alım anlaşmaları da AB nin sözlerini tutmaması sebebiyle işlerliğini yitirmiş 
bulunuyor. 
Avrupa Birliği göçü önlemek için ilk yapması gereken köken ülkelerde istikrarın sağlanması ekonomik 
kalkınmaya destek olması yerine Türkiye gibi ülkelere maddi yardım sağlayarak ülkemizi mültecileri 
durduracak tampon ğlke olarak değerlendirmeyi seçti. 
Aslında Avrupa Birliğinin sanık sandalyesine oturtmadan önce bu çok uluslu birliğin sadece son beş 
yılda 5 milyon mülteciyi aldığını kurulduğundan bu yana Avrupa Birliğine göç eden ve sığınan kişilerin 
sayısının neredeyse 250 milyonluk birliğin beşte birini yani 54.4 milyonu bulduğunu hatırlatmak gerek 
Ancak burada çok önemli bir farkı gündeme getirmeliyiz.Avrupa Birliğine gerçekleşen göç çoğunlukla 
anavatanlarına dönen insanlar,AB nin beyin ve iş gücüne katkıda bulunacak sınıftaki mülteciler ve daha 
da ötesi ekonomik durumları Türkiyeye sığınan beş parasız ve kimsesiz mültecilerden çok daha iyi olan 
mülteciler.Buna son yıllarda ters düşen tek mülteci grubu Afrikadan yoğunlaşan göçler.Ayrıca Avrupa 
Birliği Türkiye gibi kitlesel göç yaşamadı kitlesel olmaya meyilli Kuzey Afrikadan göçleri de Akdeniz e 
kıyısı olan ülkelerde kontrollü bir barınmaya çevirdi. 
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Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde olduğu gibi  aslında göç ve iltica sorunu devletler arası ilişkileri ve 
uluslararası birliklerle düzeni de etkiler hale geldi.Neredeyse ülkeler arasındaki güç dengesini, de etkiler 
oldu(3) 
Örneğin çok uluslu bir süper birlik Avrupa Birliği Akdeniz mülteci krizi sebebiyle  Türkiye,Libya gibi 
ülkelere daha bağımlı hale gelip daha önce ülkemize karşı izlediği baskıcı siyasetinden taviz vermek 
zorunda kalıyor,Yunanistanla ilişkilerde olduğu gibi ne kadar tehditte bulunsa da nihai aşamada 
Türkiyeye karşı yaptırım yoluna gitmekten korkuyor. 
Türkiye ABD ilişkileri daha önce üyelik öncesi süreçte ABD nin insan hakları demokratikleşme Kıbrıs 
Rumlarına destek bazında değerlendirilirken şimdi birinci sıraya Türkiyenin mültecilere ev sahipliği 
karşılığında AB nin sağlaması gereken destek üzerine yoğunlaşıyor.Almanya başta olmak üzere Avrupa 
Türkiyeyle ilişkileri koparması durumunda çok yoğun mülteci dalgası karşısında dayanamayacağını 
bildirdiğinden Türkiyeyi tampon olarak tutmaya çalışıyor. 
b.Terör Tehdidi ve Güvenlik Krizi 
Bölgemizdeki göç kriziyle eş zamanlı olarak önce Ortadoğu sonra da Kuzey Afrika da DEAŞ benzeri 
radikal terör örgütlerinin yaygınlaştığını görüyoruz.Bu örgütler Türkiye Fransa Belçika Almanya başta 
olmak üzere birçok ülkeye terörü yaydı.DEAŞ ın Musul işgali ve Kuzey Suriyedeki insanlığı ürperten 
katliamları Avrupada büyük bir korku dalgasının yayılmasına yol açarken bu korku bu ülkelere 
sığınmaya çalışan insanlara karşı kampanyaya dönüştü.Ancak özellikle DEAŞ ın  2014 mayısında Musul 
ve Ramadi de başkesme görüntülerinden sonra bu defa Kuzey Suriye ve Kuzey Iraktaki insanlar da 
yığınlar halinde ilk güvenli ülke Türkiyeye akın etti.Yani terör resmen nüfus hareketlerini hızlandırdı.(4) 
Buna Ortadoğuda nüfus ve üs peşindeki Rusyanın eli kanlı Esed rejimine arka çıkarak Halep ve İdlib de 
yoğun bombardımanları ve saldırıları da eklenince Türkiye göç dalgasını durduramadı.İki yıl öncesi 
Türkiye üzerinden Avrupa kapılarına dayanan mültecilerin görüntüleri Aylan bebeğin dramı bütün 
dünyada yankılandı 
Türkiye de Ankara Gar,İstanbul Beşiktaş stadı saldırılarını Brüksel,Paris Berlin saldırıları izleyince Avrupa 
Birliği sınır güvenliğini artırıcı ve terörle mücadele tedbirlerini çok daha katı hale getirdi.Buna ek olarak 
DEAŞ teröristlerinin büyük bölümünün kaynak ülkelerinin İngiltere,Almanya Fransa gibi ülkeler olması 
bu ülkelerde yaşayan Müslüman azınlıkları hedef tahtası haline getirdi.Avrupa Birliği kamuoyu adeta 
bütün yabancıları potansiyel terörist görür hale geldi.(5) 
Bunun sonucunda AB ülkelerinde mülteciler sonuncusu Hitler döneminde görülen toplama kamplarına 
benzer sadece ölümün olmadığı kamplara toplanmaya başlandı.Avrupa Birliği Akdenizden ve Türkiye 
üzerinden mülteci akınını durdurma bahanesiyle ordu ve polisinin harekete geçirdi.Yunanistanın AB 
nde mültecilere karşı vahşice uygulamalarına sessiz kalınmasının arkasında bu korku yer alıyor.(6) 
 
c.Bölgedeki din  çekişmesinin etkileri- 
Türkiyenin çevresini ateş çemberine çeviren bir diğer uluslararası gelişme de Suudi Arabistan ve İran 
arasındaki Sünni-Şii çekişmesi oldu 
Suriye,Irak ve Yemen de süregelen mezhep kaynaklı iç savaşlar jeopolitik tansiyonu iyice yükseltti. 
Türkiye de 15 Temmuz hain darbe girişimi ,demokratik değerlerden dönüş ve ekonomik gerileme de 
Avrupa Birliğinin dikkatle takip ettiği gelişmeler haline geldi.(7) 
Türkiye nin Suriyedeki iç savaşın başında tarafsız kalmak yerine Suudi Arabistanla paralel hareket 
etmesi ve binlerce silahlı militanın Kuzey Suriyeye geçişini önleyememesi bugün İdlib de çözümü 
mümkün görünmeyen krize yol açtı. 
Idlib de değişik silahlı grupların üye sayısı 10 bini aşıyor.Rusya ve Esed rejiminin önümüzdeki aylarda 
geçen yıl olduğu gibi bölgeyi ele geçirmek için başlatacağı yoğun bir saldırı Halep ve Şam sladırılarında 
olduğu gibi ülkemize yopun bir yeni göçü kaçınılmaz hale getirecek. 
İran ın Şii silahlı terör  gruplarını Suriyedeki Esed rejiminin emrine vermesi ve Sünni çoğunluğa karşı 
işledikleri katliamlar bölgeyi ateş topuna çevirmek üzere.İranlı Şii teröristlerin Suriyedeki üslerine  
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İsrailin saldırıları da ileride bu ülkenin de Suriye denklemine girmeye hazırlandığını ortaya 
koyuyor.Lübnandaki Hizbullah ın İran tarafından desteklenmesi Suriye savaşında kullanılması savaşı 
Suriyenin sınırları dışına da çekme potansiyeline sahip. 
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin Yemen de İran destekli Husilerle savaşı da bu ülkeden 
ülkemiz dahil bölgeye göçü hızlandırıyor.Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus Suudi 
Arabistan ve İran ın kendi ülkelerine Yemen ve Suriyeden çok az göç alması daha doğrusu işbirlikçisi 
grupları göç alması geniş kitlelerin bu ülkeler yerine Türkiye gibi demokratik insan haklarına daha saygılı 
ve bölgenin güvenli limanı olarak görülen Türkiyeyi seçmesi.Daha derininde bu ülkelerin politikalarının 
Daha derinde sokaktaki Arap kitleleri harekete geçirerek Arap baharına yol açtığını önümüzdeki yıllarda 
benzer tehlikeler sebebiyle Suudi Prensinin şortla poz verecek kadar modern görüntü çizmeye çalışması 
benzeri gayretleri çok göreceğiz.Ancak Suriye ve Yemen krizleri sonunda hem Suudi Arabistan hem İran 
ın içinde büyük kitlesel ayaklanmalara yol açabilecektir. 
d.Göç Avrupada ırkçılığı tetikledi 
Aşırı göç ve ilticalar ve bunu paralelinde aşırı radikal grupların AB ülkelerindeki saldırıları ters etki 
yaparak bu defa da AB ülkelerinde ırkçılığı ve aşırı sağı yükseltti.(9) 
Aşırı sağ kitlelerin baskısı sonucu ilk olarak Danimarka ve İsveç ardından da Avusturya,Almanya ve 
Fransa sert sınır tedbirlerini yürürlüğe koyarak seyahat kısıtlamalarını 
artırdı.Bulgaristan,Macaristan,Makedonya sınırlarını dikenli elektrikli tellerle ördü.Makedonya sınır 
kapılarına tanklar yerleştirdi.Yunanistan da ırkçı kalabalıklar Sakız Adasında mülteci kamplarını 
yaktı,maskeli ırkçılar Yunan sahil güvenliğinin de hoşgörüsüyle mülteci getiren botları tahrip 
etti.Almanya da Hitlerin Nazi partisinin devamı Pegida Avrupanın İslamlaşmasını önleyen yurtseverler 
hareketi kisvesiyle çok sayıda mülteci evini ateşe verdi öldürdü.Avrupada son on yılda 20 AB ülkesinden 
12 sinde aşırı sağ seçimlerde önemli oy patlaması yaptı hatta iktidara geldi ve 
geliyor.(Avusturya,Bulgaristan,Danimarka,Finlandiya,Fransa,Almanya,Macaristan,Polonya,Slovakya,İs
veç,İsviçre ve İngiltere) (10) 
2020 de yapılan bir ankette AB halkının % 46 sı  göç ve mülteci politikası konusunda liderlere güvensizlik 
beyanında bulundu.Liderlerine güvenen oranı ise % 40 da kaldı. 
Avrupa Birliği halkının % 56 sı AB dışından göçe karşı olduğunu bildirdi.Bu oran Çek Cumhuriyetinde % 
81,Yunanistanda %78 İtalya ve Macaristanda %70 oranına ulaştı.(11) 
Halkın ve özellikle erkek nüfusun neredeyse üçte biri mültecilere karşı sert siyasetten yana tavır 
koydu.Bu görüşü aşırı sağcıların yanında nispeten ılımlı olması gereken Alman.Avusturya ve Fransa 
sosyal demokrat ve liberal parti üyeleri de paylaştı.Yabancı göç ve mültecilere karşı ırkçılığın AB nin eski 
doğu Avrupa ülkelerinde daha da yükselmesinin sebebi olarak da bu ülkelerin komünizmden yeni 
çıktıktan sonra ekonomik kalkınmalarını tamamlayamamış olmaları gösterildi.Yani işsizlik ve ekonomik 
sıkıntılardan yabancılar sorumlu tutuldu.Yabancılar ucuz iş gücü ve yerel işgücü için hak kayıplarına yol 
açan rakipler olarak algılandı.(12) 
 
Sonuç 
İkinci Dünya savaşından sonra Almanyanın işgücü ihtiyacını Türkiyeden getirdiği işçilerle karşıladığını 
unutmayalım. 
Bugünkü  gelişmiş Alman ekonomisinin temelinde Türk işçisinin alınteri de vardır. 
Kanada,ABD,Avustralya gibi ülkeler kalkınmalarını sürdürebilmek için her yıl yüzbinlerce göçmen 
almaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleri İngiltere,İrlanda ,İtalya ve öteki Avrupa ağırlıklı ülkelerden bu kıtaya sığınan 
göçmenler tarafından kurulmuştur. 
İkinci Dünya Savaşı sırası ABD ne sığınan mülteci Alman Oppenheimer atom bombasını üreterek ABD 
nin dehşet saçan nükleer saldırısyla dengelerin bu ülke adına değişmesinin sebebi olmuştur. 
Apple in kurucusu Steve Jobs,Suriyeli bir göçmen ailenin çocuğudur. 
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Einstein ,bir Yahudi mültecidir. 
Daha yüzlerce örnek verilebilir. 
Ortaasya steplerinden Avrupaya akınlar Asyanın kültürünü Avrupaya taşımıştır.İslamiyetin yayılma 
yıllarında Ortadoğunun gelişmiş kültürü Uzakdoğuya kadar uzanmış hala etkisini 
sürdürmektedir.Endülüs Avrupa mimarisini kültürünü derinden etkilemiş hatta Amerika kıtasının 
keşfine kadar giden haritalar Endülüsten İspanyolların Christoph Colomb un eline geçmiştir. 
Bugün ne Avrupada ne Asyada ne Amerikada kimse saf İngiliz saf Türk saf Rus saf Arap olduğunu 
söyleyebilir mi 
Konuya nereden baktığımızla ilgili bir konudur göç.Göç özellikle sorunlu ülkeler ve bölgelerden 
kalkınmakta olan veya gelişmiş veya nispeten daha özgür yerlere olur. 
İletişim çağıyla birlikte göçün iyice artmasının bir sebebi savaşlar doğal dengenin bozulması ise ana 
sebebi insanoğlunun daha iyi bir yaşam can güvenliği ve güvenli bir gelecek arayışıdır 
Türkiye dünyadaki göç hareketlerinin hep merkezinde olmuştur. 
Ortadoğu dünyanın en problemli bölgesi olmaya devam ettiği sürece de bölgenin tek güvenli limanı 
olarak görülecektir ülkemiz. 
Buna ek olarak Ortadoğu Kafkasya Ortaasya Balkanlar Kuzey Afrikada sokağa gidin ve gördüğünüz 
insanlara Türkiyeyi sorun. 
Hepsinin gözü Türkiyededir ve İstanbuldadır. 
Bin yılı aşkın bu bölgedeki varlığımız kurduğumuz imparatorlukların sınırları içinde sadece insanları 
yaşatmadı.Ortak kültür ortak ekonomi ortak hayat oluştu. 
Türkiyeyi sadece askeri güç olarak görmeyelim.Aksine Türkiye bölgemizdeki yaklaşık 500 milyon insan 
için bir cazibe merkezi sığınabilecekleri bir liman ve kendilerini aileleri gibi hissettikleri bir ülke 
Bu tabii ki düzensiz göçü haklı kılmaz.Her devletinen doğal hakkı sınırlarını ve öncelikle kendi nüfusunu 
korumak onların ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik vermektir. 
Avrupada olduğu gibi Türkiyede de son yıllarda ekonomide yaşanan sıkıntılar Covid 19 pandemi 
sürecinin getirdiği sıkıntılar ve işsizliğin tırmanmasının sebebi olarak mültecileri ve göçü görmek çifte 
standarttır sorunlarımzdan kolay kaçış yoludur 
Ben de bir göçmenim..Eminim bu salonda da benim gibi Balkanlardan Kafkasyadan kendi ya da ataları 
gelen çok sayıda katılımcı izleyici vardır.Önemli olan gelen insanların ülkemize bağlılığı ve onları verimli 
bir şekilde topluma entegre ederek hem onların hem de ülkemizin refahına katkıdır 
Çanakkale şehitliğine gittiğinizde orada bu topraklar için hayatını kaybeden Suriyeli Iraklı hatta Yemenli 
şehitleri de görürsünüz. 
Bizim de şehitlerimiz Yemen de hatta taa Endonezyada oradaki insanların evlatları olarak yatmaktadır. 
O ülkelerin rejimlerinin neredeyse yüz yıldır Osmanlıyı Selçukluyu cumhuriyeti işgalci diye tanıtma 
kampanyasının tutmamasının ve bu insanların kendi hükümetlerinden çok Türk halkına kendilerini 
emanet etmeleri gelecek nesiller i.in çevremizdeki düşmanlığı azaltacak ileride bu insanları Türkiyenin 
geldikleri ülkelerde ekonomik kültürel elçileri ve savunucuları yapacaktır. 
İstisnalar arada sırada Türk halkını galeyana getiren provokasyonlara karşı dikkatli olmalıyız ve 
mültecileri göçmenleri aramızda faydalarıyla değerlendireceğimiz aile bireyleri olarak görmeliyiz. 
Daha 80 yıllara kadar sınırdaş olduğumuz ülkelerdeki Türk azınlıklar Türkiyenin güvenlik 
çemberiydi.Eğer bugünkü siyasi ortam ve genel gelişmeler akıllıca değerlendirirlirse artık Türkiyenin 
güvenlik çemberi bütün bölge olacaktır. 
Zaten hem Suriye hem Rus hem de bölücülüğe destek verenlerin hadafi de bu çemberi kırmaktır 
ABD nin Kanada nın Avustralyanın Almanyanın akıllı göç politikaları sayesinde bugünkü kalınmalarını 
sağladıklarını unutmayalım 
Tabii ki bu mültecilerin göçmenlerin sömürülmesi anlamına gelmemeli aksine onlarla birlikte Avrupaya 
Rusyaya ve diğer rakip güçlere tek ses olarak daha güçlü olmalıyız 
Bu muhalefetin de iktidarın da hedefi olmalı 
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Bölgemizde bin yıldır varlığımızı kucaklayıcı ve birlikte hareket ederek ayakta kalan tek 
milletiz.Unutmayalım Hazreti Mevlana da Afganistandan Mezarı şerif ten Konyaya göç etmiş ve 
insanlığın barış huzur kaynağı olmuştur 
Onun öğretisi bugün bütün dünyaya ışık tutarken bizim mazimizi unutup üzerimizde oynanan 
provokasyonlara oyunlara alet olmamız felaketimiz de olabilir dikkat edelim 
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