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Giriş

D

ünya genelinde, her yıl yaşanan savaşlar,
çatışmalar, doğal afetler ve baskı rejimleri yüzünden milyonlarca insan yaşadıkları yerleri terk ederek, ulaşabildikleri ülkelere
sığınmaya çalışmaktadır. 2008 senesinde 42 milyon kişi olan bu sayı, 2018 yılına kadar katlanarak
artmış ve 10 yıllık süreçte 70 milyona ulaşmıştır.
Günümüzde 70 milyonluk bu nüfusun yalnızca
22,5 milyonluk kısmı mülteci statüsüne sahiptir.
Söz konusu rakamlarla birlikte yapılan araştırmalar göz önünde bulundurulduğunda, bugün
dünya genelinde ortalama her 113 kişiden birinin
zorla yerinden edildiği anlaşılmaktadır. Elinizdeki bu çalışma, dünyadaki mültecilerin yarısını
oluşturan ve diğer gruplara kıyasla daha hassas
bir durumda olan mülteci çocukların Avrupa’daki mevcut durumlarına ve maruz kaldıkları hak
ihlallerine odaklanmaktadır.

Introduction

M

illions of people who try to seek asylum in countries around the world
are trying to take refuge in the countries they may reach because of the wars, conflicts,
natural disasters that occur every year and pressure regimes. This number, which was 42 million in 2008, increased exponentially until 2018
and reached 70 million in 10 years. Today, only
22.5 million of this population of 70 million has a
refugee status. Taking into consideration the studies carried out with the said figures, it is understood that today, on average, one out of every 113
people in the world is forcibly displaced. This
study focuses on the current situation of refugee
children in Europe which constitute half of the
refugees in the world and are more vulnerable
than the other groups and the violations they are
exposed to.
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Mültecilik Kavramı ve
Tarihsel Serüveni

The Concept of
Refugee and It’s
Historical Adventure

Mülteciliğin Tanımı ve Tarihi
Tanımı itibariyle mülteci, maruz kaldığı zulüm,
savaş veya şiddetten ötürü ülkesinden kaçmaya
zorlanan kişidir. Tarihsel tecrübe, mültecilerin,
ırk, din, milliyet, siyasi görüş ya da belirli bir sosyal gruba üyelik nedenleriyle zulme maruz kaldığını göstermektedir. Bu insanların çoğunluğu
terk ettikleri topraklarına büyük olasılıkla geri
dönememekte ya da geri dönmekten korkmaktadır.1
Mültecilik meselesi dile getirildiğinde gündeme
gelen diğer iki terim ise sığınmacı ve göçmendir.

Definition and History of Asylum
By definition, a refugee is someone who is forced
to escape from his country due to persecution,
war or violence. Historical experience shows that
refugees are subjected to persecution for reasons
of membership in race, religion, nationality, political opinion or a particular social group. Most
of these people are afraid to go back or likely to
return to their land where they leave before.1
The other two terms that come to the fore when
the issue of refugee is expressed are asylum see-
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Sığınmacı, korunmak için ülkesini terk etmiş
ancak henüz mülteci olarak tanınmamış kişidir.
Bununla beraber, sığınma nedenlerinin araştırıldığı sırada, bir sığınmacı kendi ülkesine geri
dönmeye zorlanamaz. Göçmen ifadesi ise çalışmak, eğitim almak ya da ailevi nedenlerle başka bir ülkede yaşamak üzere ülkesinden ayrılan
kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bahse
konu sebeplerle gittiği ülkede kalmasına, geçerli
bir vize ya da oturma izni ile müsaade edilen kişi
düzenli göçmen, ev sahibi ülkenin resmi makamlarınca herhangi bir izne sahip olmayan bireyler
ise düzensiz göçmen olarak tanımlanmaktadır.2
Mültecilik hukuksal bir tanım olarak yaklaşık 70
yıldır var olsa da insanların göç etmeleri, sığınacak bir yer aramaları veya işgal, baskı ve zulüm
gibi sebeplerle yurtlarını terk etmeleri insanlık
tarihi kadar eskidir.

kers and immigrants. An asylum-seeker is someone who has left the country for protection but
has not yet been recognized as a refugee. However, while investigating the causes of asylum, an
asylum seeker can not be forced to return to his
own country.Immigrant is used to describe persons who leave the country to work, study, or live
in another country for family reasons.The person who is allowed with a valid visa or residence
permit is aregular immigrant andthe individuals
who do not have any visibility by the official authorities of the host country are defined as irregular migrants.2 Although “refugee” has existed
as a legal term for about 70 years, it is as old as
human history that people migrate, seek shelter,
or abandon their homelands in situations such as
occupation, oppression and persecution.

Milletler Cemiyeti (MC) Dönemi
Mülteci hukukuna dair ilk çalışmalar 1920’li yıllardan itibaren yapılmaya başlanmıştır. MC bünyesinde, mültecilerin hukuki statüsünü tanımlamak amacıyla hazırlanan sözleşmelere az sayıda
devletin taraf olması bu dönem içerisinde mülteci
hukukunun gelişimini yavaşlatmıştır. 1938 senesinde MC’ye üye devletler Almanya’da iradeleri
dışında göçe zorlanan kişilere yardımcı olmak
amacıyla Mülteciler Komitesi’ni kurmaya karar
vermişlerdir. Ne var ki, söz konusu çalışmalar o
dönemin yöneticilerinin desteğini alamamış, dolayısıyla devletler nezdinde ortak bir mülteci tanımı üzerinde mutabakata varılamamıştır.

Period of the League of Nations
Initial work on refugee law began in the 1920s.
Within the League of Nations, the development
of refugee law has slowed down during this period due to the fact that a small number of states
are parties to drafted contracts to define the legal
status of refugees.In 1938, member states of the
League of Nations decided to establish a Refugee
Committee in Germany to help those who were
forcibly displaced. However, those efforts were
not able to obtain the support of the administrators of that period, and therefore no agreement
was reached by states on the common definition
of refugee.

Birleşmiş Milletler (BM) Dönemi
Mülteciliğin hukuki bir statü olarak tanımlanması II. Dünya Savaşı’na dayanır. 1946 yılında,
Hükümetlerarası Mülteci Komitesi’nin görevleri, Uluslararası Mülteci Örgütü’ne devredilmiştir. 10 Aralık 1948 tarihinde ise, BM Genel
Kurulu’nda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilmiştir. Uluslararası insan hakları

Period of the United Nations
The definition of refugee status as a legal status
is based on World War II. In 1946, the functions of the Intergovernmental Refugee Committee were transferred to the International Refugee Organization.On December 10, 1948, the
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hukukunun temel taşı olan bu belgede, sığınma
hakkı, diğer insan hakları ile beraber düzenlenmiştir. II. Dünya Savaşı’nın ardından meydana
gelen bir takım krizler, mülteci hukuku noktasında daha kapsamlı bir örgütlenme ihtiyacını
ortaya çıkarmıştır. 1948 yılı ve öncesinde Siyonist işgal sebebiyle milyonlarca Filistinlinin topraklarının gasp edilerek yurtlarından sürülmeleri,
1956 yılında gerçekleşen Macar Devrimi sırasında 200.000 insanın Avusturya’ya kaçması, 60’lı
yıllar boyunca, sömürgeden kurtulup bağımsızlık mücadelesi veren Afrika’da halkların kıtada
meydana gelen muhtelif iç savaş ve çatışma nedeniyle yerlerinden edilmeleri ve 80’li yıllarda Asya
ve Latin Amerika’da yaşanan kaostan dolayı binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kalması
bahse konu krizlerden birkaçıdır.
Oluşan bu yeni ortamda mülteciliğin hukuki bir
statüye bağlanması bir zaruret halini alırken bu
kapsamda, II. Dünya Savaşı’ndan sonra evlerinden kaçan veya evlerini kaybeden milyonlarca
Avrupalıya yardım etmek amacıyla BM Genel
Kurulu tarafından, 14 Aralık 1950’de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) kurulmuş ve günümüze dek varlığını sürdürmüştür.
BMMYK çalışmaları neticesinde 28 Temmuz
1951 tarihinde, Cenevre’de, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme, yirmi altı devletin
onayı ile kabul edilmiş ve 22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir.3 BMMYK’nın mültecilere yönelik 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ile
mülteciliğin hukuki çerçevesi net bir biçimde çizilmiştir. 1951 Sözleşmesi, Afrika ve Latin Amerika gibi dünyanın bazı yerlerinde kabul edilen
ek bölgesel ve yasal belgelerle güçlendirilmiştir.
Ne var ki günümüzde savaş ve benzeri nedenlerle yurtlarından ayrılmak zorunda kalan insanların büyük bir çoğunluğu mülteci statüsünden
dahi yoksundur. Yerlerinden edilmiş vaziyette
bulunan 70 milyon kişiden sadece 22,5 milyonu
mülteci olarak kabul edilmektedir. Bahse konu
grupların, 17,2 milyonunu BMMYK’nın yetki

Universal Declaration of Human Rights was
adopted at the UN General Assembly.This documentary, which is the cornerstone of international human rights law, also includes the right
to asylum with other human rights. A series of
crises that followed the World War II revealed
the need for a more comprehensive organization
at the point of refugee law.In the year 1948 and
before, the Zionist occupation forced millions of
Palestinians to be expelled from their homelands and 200,000 peopleexpelled in Austria during
the Hungarian Revolution in 1956, during the
60s, in Africa, where has been liberated from the
colonies via struggle for independence, thousands of people have been forced to leave their
homes due to various civil wars and conflicts. In
the ‘80s, thousands of people were forced to leave their homes because of the chaos Asia and
Latin America.The crises mentioned above are
just a few examples and much more happened.
In this context, while it is necessary to establish
a legal status of refugees in this new environment, II. After World War II, on 14 December
1950 the UN High Commissioner for Refugees
(UNHCR) was established by the UN General
Assembly to help millions of Europeans flee their
homes or lose their homes, this institution mantained its presence until today. On 28 July 1951,
following the UNHCR’s work, the Convention
on the Legal Status of Refugees was adopted in
Geneva with the approval of twenty-six states and
entered into force on 22 April 1954.3 UNHCR’s
1951 Geneva Convention for Refugees clearly
transcends the legal framework of refugees. The
1951 Convention has been strengthened with additional regional and legal documentation that is
accepted in some parts of the world, such as Africa and Latin America.
However, the vast majority of people who have
to leave their homeland for war or other reasons
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alanındaki kişiler, geri kalanını ise BM Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı’na
(UNRWA) bağlı Filistinli mülteciler oluşturmaktadır. Söz konusu rakamlar, ortalama her
113 kişiden birinin zorla yerinden edildiğini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, her 3 saniyede
bir, 1 insan evinden, yurdundan edilmektedir.
Yalnızca 2016 yılında 10 milyondan fazla insanın
topraklarından ayrılmak zorunda kalmıştır.4
Bugün evlerini çeşitli sebeplerle terk eden 65
milyondan fazla mültecinin %55’i Müslümandır.
Etnik kökeni İslam olan bu kişilerin büyük bir
çoğunluğu Suriye, Afganistan ve Sudan’da yaşanan savaşlar nedeniyle dünyanın dört bir yanına
göç etmek zorunda kalmıştır.1 2016 senesinde
BMMYK’dan elde edilen verilere göre dünyadaki mültecilerin %29’una -en az gelişmiş-,
%84’üne ise -gelişmekte olan- ülkeler ev sahipliği
yapmaktadır. Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip Avrupalı ülkelerde ise durum az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşananın tam
aksidir. Söz konusu devletler, iç çatışmalardan
kaçarak daha güvenli bir hayata erişmek isteyen
ihtiyaç sahiplerini sınır kapılarında bekletmekte
ve onları ülkelerine almaktan imtina etmektedirler. Batının mültecilere yönelik takınmış olduğu
bu tutum bahse konu ülkeler açısından bir utanç
vesikasıdır.5
Mültecilerin %57’sinden fazlası Türkiye, Pakistan, Lübnan, İran, Etiyopya, Ürdün, Kenya,
Uganda, Çad, Sudan gibi ülkelerde hayatlarını
sürdürmektedir. Buna mukabil en fazla mülteci
barındıran Almanya, Fransa, İsveç, Avusturya,
İtalya gibi beş Avrupa ülkesindeki toplam mülteci sayısı ise 1 milyon bile değildir. Diğer bir
deyişle Etiyopya’daki mülteci sayısı neredeyse
bütün Avrupa’daki mülteci sayısına denktir.6

are not even refugee. Only 22.5 million of the 70
million people who have been displaced are considered refugees.17.2 million of these people are
under the jurisdiction of the UNHCR, while the
rest are Palestinian refugees affiliated with the
United Nations Relief Agency for Palestinian
Refugees (UNRWA).These figures show that,
on average, one in every 113 people is forced to
leave.In other words, every 3 seconds, one person
is obliged to leave the house. Only in 2016 more
than 10 million people had to leave their territory.
Today, 55% of the 65 million refugees who have
abandoned their homes for various reasons are
Muslims. A large majority of these ethnic-originated Islamic people had to migrate to the rest
of the world because of wars in Syria, Afghanistan and Sudan.4 By 2016, 29% of refugees in the
world are living in -least developed countriesand 84% are living in -developing countries-,
according to the UNHCR. In European countries with the world’s largest economies, the situation is exactly the opposite of what happens in
underdeveloped and developing countries.These
states are keeping the refugees who want to escape from internal conflicts and reach a safer lifeon
border gates, and are willing to take them to their
country. This attitudeis shameful for European
countries.5
More than 57% of refugees continues its life in
countries such as Turkey, Pakistan, Lebanon,
Iran, Ethiopia, Jordan, Kenya, Uganda, Chad,
Sudan. The total number of refugees in five
European countries, including Germany, France, Sweden, Austria and Italy, which have the highest number of refugees, is not even 1 million.
In other words, the number of refugees in Ethiopia is almost equal to the number of refugees in
Europe.6
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Uluslararası Hukukta
Mülteci Hakları
Uluslararası mülteci hukukuna dair temel belgeler; 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne
İlişkin Sözleşme ve Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolüdür. Bununla birlikte, mültecilik meselesine, başka birçok uluslararası belgede de dolaylı olarak değinilmiştir.7
Ancak mülteciliğe en genel ve keskin hatlarla
vurgu yapan metin, BM tarafından 1948 yılında
yayınlanan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14. maddesidir. Söz konusu madde şu şekildedir: “Herkesin zulüm altında başka ülkelere
sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma
hakkı vardır.” 8

Refugee Rights in
International Law
Basic documents on international refugee law
are; The 1951 Convention on the Status of Refugees and the 1967 Protocol on the Legal Status
of Refugees.However, many other international
documents have been indirectly referred to the
issue of refugee.7 However, the text emphasizing
refugees with the most general and sharp lines is
Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights, published by the UN in 1948. The
article says: “Everyone has the right to seek and
to enjoy in other countries asylum from persecution.”8
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Uluslararası hukuka göre mültecilerin sahip oldukları haklar beş temel başlıkta sıralanır. Bunlar; özgürlük ve kişinin güvenliği hakkı, hareket
etme hakkı, geri göndermeme ilkesi aile yaşamı
hakkı ve diğer birtakım haklardır.9
Geri Göndermeme İlkesi: Mülteci hukukunun temel ilkesi olarak, mülteci durumundaki insanların zulümden kaçtıkları ülkelere geri gönderilmemelerini kapsayan uluslararası hukuk ilkesidir.
Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi’nin 33. maddesi, İşkenceye Karşı BM Sözleşme’nin 3. maddesi ve Amerikan İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 22. maddesi gibi birçok hukuki
metinde “geri göndermeme ilkesi”, evrensel bir
insan hakkı olarak kabul edilir.
Hareket Etme Özgürlüğü: Mültecilerin zulme uğrama riskine karşı anlamlı bir koruma sağlama ve
mültecilerin statüsüne ilişkin sözleşmenin öngördüğü şekilde sosyal ve ekonomik olarak hayatlarını idame ettirebilmelerini sağlaması bakımından oldukça önemlidir.
Özgürlük ve Kişinin Güvenliği Hakkı: Sığınmacıların, ev sahibi ülke içinde gördükleri muamele
bağlamında kişinin özgürlük ve güvenlik hakkı
hayatidir.
Aile Yaşamı Hakkı: Sorumlu devlet, toplumun
temel yapı taşı olarak görülen aileyi korumakla
yükümlüdür.10
Diğer Haklar: 1951 Sözleşmesi, aynı zamanda,
mültecilerin eğitim hakları, adalete erişim, istihdam ve uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmelerinde benzer şekilde tanınan diğer temel
özgürlükler ve ayrıcalıklar gibi diğer haklarını
da korumaktadır. Mahkemelere erişim gibi bazı
haklardan yararlanmalarında mültecilere vatandaşlarla aynı muamelede bulunulurken, ücretli
istihdam ve mülkiyet hakları gibi hususlarda da
mülteciler, yabancı uyruklu vatandaşlarla aynı
muameleye tabi tutulmalıdır. (1951 Sözleşmesi,
Madde: 16)

According to international law, the rights that
refugees have are listed under five main headings. Which are; the right to freedom and personal
security, the right to freedom of movement, the
principle of non-refoulement, the right to family
life and other rights.9
Principle Of Non-Refoulement: As the basic principle of refugee law, it is the principle of international law that refugees are not to be returned to
countries they have escaped from persecution. In
many legal texts such as Article 33 of the 1951
Convention on the Status of Refugees, Article 3
of the UN Convention against Torture and Article 22 of the American Convention on Human
Rights, the “non-refoulement principle” is regarded as a universal human right.
Right To Freedom Of Movement: It is very important that refugees can provide meaningful protection against the risk of persecution and enable
them to rescue their lives socially and economically as prescribed by the convention on the status
of refugees.
Right to Freedom and Personal Security: In the
context of the treatment of asylum seekers in the
host country, the right to freedom and personal
security is vital.
Right to Family Life: The responsible state is obliged to protect the family, which is regarded as the
basic building block of the society.10
Other Rights: The 1951 Convention also protects
other rights such as education rights for refugees,
access to justice, employment and other fundamental freedoms and privileges similarly recognized in international and regional human rights
conventions. Refugees should be subject to the
same treatment as foreign nationals with respect
to certain rights, such as access to courts, paid
employment and property rights. (1951 Convention, Article: 16)
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Avrupa’nın Mülteci
Meselesine Yaklaşımı

Europe’s Approach
to Refugee Crisis

Tarihin acı bir biçimde tekerrür ettiği günümüzde küresel güçlerin emperyal hırslarının bir sonucu olarak, dünyanın muhtelif coğrafyasında gerçekleşen işgal, iç savaş, yoksulluk ve kıtlık gibi
birçok sebepten dolayı günümüzde milyonlarca
insan yurtlarını terk ederek mülteci durumunda
yaşamak zorunda bırakılmıştır. Söz konusu bu
durum II. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan
en büyük mülteci krizinin, daha doğru bir ifadeyle en büyük “insanlık krizi”nin ortaya çıkmasına
yol açmıştır.
Her yıl yüz binlerce insan, Avrupa’ya ulaşmak
amacıyla, yeterli personeli ya da güvenlik dona-

Today, in a time of bitter repetition of history, as
a result of imperial ambitions of global powers,in various parts of the worldmillions of people
have left their land and forced to live as refugees
for many reasons, such as occupation, civil war,
poverty and famine. This situation has led to the
emergence of the greatestthe greatest refugee
crisis more precisely the greatest “humanitarian
crisis” ever since World War II.
Every year, hundreds of thousands of people risk
death and go to dangerous sea voyages to Europevia old boat and without care or security.Many
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nımı olmayan bakımsız eski teknelerle, ölümü
göze alarak çok tehlikeli deniz yolculuklarına
çıkmaktadır. Bu insanların birçoğu çatışmalardan kaçmakta, bazıları da yıllardır süregelen
yoksulluktan kurtulmaya çalışmaktadır. Sebep ne
olursa olsun, temelde “daha iyi bir gelecek” için
Avrupa’ya doğru yola çıkan bu insanlar, muhtelif nedenlerle hayatını kaybetmekte, sağ kalanlar
ise yakalandıkları sınırlarda geldikleri ülkelerine
geri gönderilmektedirler.
Dünyanın gördüğü en büyük insani krizlerden
biri haline gelen mülteci meselesi, Avrupalı ülkelerce uzunca bir dönem görmezden gelinmiştir.
Bu bağlamda, Avrupa sınırlarına dayanan yüz
binlerce insana yönelik “geri püskürtme” (pushback) politikası uygulanmış, çok sıkı fiziki ve hukuki önlemler alınmıştır.11

of these people are escaping from conflict, while
others are trying to get rid of the poverty that has
been going on for years. No matter why, these
people, who go to Europebasically for a “better
future”, lose their lives for various reasons and
the survivors are sent back to their countries where they have been came.
The refugee issue, which has become one of the
biggest humanitarian crises the world has ever
seen, has been ignoring by EU and EU neighboring countries for a long time. European countries have implemented pushback policies against
hundreds of thousands of people on European
borders and have taken very strict physical and
legal measures.11
While these measures have transformed the EU

Bahse konu bu önlemler Avrupa Birliği (AB) sınırlarını bir “kaleye” dönüştürürken, vatanlarını
çeşitli sebeplerden dolayı terk etmek zorunda kalan binlerce insanı da insan kaçakçılarının avuçlarına terk etmiştir.
Her gün Ortadoğu, Afrika ve Güneydoğu Asya’dan kaçan yüzbinlerce kişi, yaşam koşullarının
iyileşmesi, ekonomik sıkıntılarının azalması, en
önemlisi şiddetten uzak bir gelecek umuduyla,
insan kaçakçıları vasıtasıyla yasal olmayan yollardan AB ülkelerine ulaşmaya çalışmaktadır. Bu
tehlikeli yolculuk sırasında on binlerce mülteci
Afrika çöllerinde ve Akdeniz’de hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da cinsel istismara uğramış ya da

borders into a “castle”, they have left thousands
of people who had to leave their homeland for various reasons in the hands of human smugglers.
Every day hundreds of thousands of people fleeing from the Middle East, Africa and Southeast
Asia and trying to reach EU countries through
illegal ways and human traffickers, in the hope
of improving their living conditions, diminishing
economic troubles, and most importantly, a future far away from violence. During this dangerous
journey, tens of thousands of refugees have lost
their lives in the African deserts and the Mediterranean, some have suffered sexual exploitation, or
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organ veya fuhuş mafyalarının eline düşmüştür.
Yapılan araştırmalara göre, 2015 yılında Avrupa’ya botlarla ulaşmaya çalışan 1 milyonun
üzerinde mülteciden 3.771 kişi boğularak can
vermiştir. 2016 yılında bu rakam 5.096 olarak kayıtlara geçmiştir. 2017 yılındaysa Avrupa’ya ulaşma 172.301 kişiden 3.139’u hayatını kaybetmiştir.12 BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü’nün
(IOM) 2017 yılının Temmuz ayında açıkladığı
verilere göre, Ocak 2017’den Temmuz 2017’ye
kadarki zaman zarfında deniz yoluyla Avrupa’ya
gelen göçmen sayısı 101 bin 210 kişiye ulaşmıştır. Bunların yüzde 85’inin İtalya’ya, geri kalanların ise Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya’ya gittiği
belirtilmiştir.
Binlerce mültecinin trajik bir şekilde can verdiği bu tehlikeli yolculuğun sonunda sağ kalarak
Avrupa ülkelerinin kapısına varmayı başaran
mültecilerin dramı da ayrıca üzerinde durulması
gereken bir konudur. Bahse konu kişiler, ilk önce
AB ülkeleri ile onlara komşu Sırbistan ve Makedonya gibi ülkelerin sınır kapılarında bekleyen
güvenlik personelinin şiddetine, daha sonra da
sınırda bekleyen insan kaçakçıların sömürüsüne
maruz kalmaktadırlar.13
Avrupa’ya ulaşmayı başaran mülteciler, bu coğrafyada yükselen “aşırı sağ” ideolojiye mensup
gruplar tarafından fiziksel, sözlü ve psikolojik
şiddete çok yaygın bir şekilde maruz kalırken,
sadece Almanya’da 2016 yılı boyunca mültecilere
yönelik her gün en az 10 saldırı gerçekleştirilmiştir.14
Avrupa’nın ikircikli mülteci politikası bizzat Batılı yönetici elitler ve kurumlarca da defaatle itiraf
edilmiştir. Bu konuya ilişkin olarak, Avrupa’daki
Liberaller ve Demokratlar İttifakı’ndan bir Avrupa Parlamentosu üyesi olan Hilde Vautmans,
mülteci çocukların dramıyla ilgili olarak ifade
ettiği ve Avrupa’nın meseleye bakışını özetler nitelikteki sözleri şu şekilde: “Bir köpek kaybolduğunda, insanlar Facebook sayfalarında acil durum
mesajları gönderiyor. Ancak, II. Dünya Savaşı’ndan

fall into the hands of organ or prostitution mafia.
According to the researches carried out, over 1
million refugees of whom more than 3,771 died
in 2015. In 2016, this number was recorded as
5,096. In 2017, 3.139 of the 172,301 people who
had reached Europe lost their lives.12 According
to the UN’s International Organization for Migration (IOM), the number of immigrants arriving in Europe by sea from January 2017 to July
2017 has reached 101.210 people.Besides 85 percent of them went to Italy, while the rest went to
Greece, Cyprus and Spain.
The tragedy of thousands of refugees who have
survived and managed to reach European countries through dangerous journey is a matter of
concern all by itself. These people are firstly
exposed to violence of security staff while waiting
at the border gates of EU countries and neighboring countries like Serbia and Macedonia, and
then exploitation of human traffickers waiting for
them.13
The refugees who are able to reach Europe are
widely exposed to physical, verbal and psychological attacks by groups of “far right” ideology.
In Germany alone, at least 10 assaults were carried out per day.14
Europe’s two-faced refugee policy has also been
admitted time and time again by western ruling
elites and institutions. Regarding this issue, Hilde Vautmans, a member of the European Parliament from the Alliance of Liberals and Democrats in Europe, refers to the tragedy of refugee
children and summarizes Europe’s view on this
issue as follows: “When a dog is missing, people post emergency messages on their Facebook
pages. But when we are faced with the biggest
number of displaced children since World War
II, we all get lost in the myriad of institutions. It’s
a disgrace”15
John Dalhuisen, European Director of Amnesty
International, pointed to the incompetence of
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bu yana en büyük yerinden edilmiş çocuk nüfusuyla
karşılaştığımız bu günlerde, sayısız kurum sessizliğe bürünmüş vaziyette. Bu, tam anlamıyla bir rezalet.”15

Uluslararası Af Örgütü’nün Avrupa Direktörü
John Dalhuisen de AB’nin mültecilere yönelik stratejisinin çarpıklığına şu sözleriyle işaret
etmiştir; “Avrupalı bakanlar, insanların hayatını
kurtarmak ve onları korumak için hareket edecekleri yerde, utanmadan mültecilerin ve göçmenlerin
İtalya’ya varmasını engellemek amacını taşıyan
umutsuz bir teklif kapsamında Libya’yla pervasız
anlaşmalara öncelik veriyorlar.” Bununla birlikte

Dalhuisen, AB’nin başarısız politikalarının Akdeniz’deki göçmen ölümlerinin artışına neden
olduğu ve bu durumun binlerce insanı boğulma,
tecavüz ve işkenceyle karşı karşıya getirdiğini de
belirtmiştir.16
Portekiz hükümetinin Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bruno Maçães’e göre “Avrupa,
mülteci krizini ahlaki açıdan ölümcül bir ‘Açlık
Oyunları’na dönüştürmüştür.”17 Avrupa Mülteciler ve Göçmenler Konseyi Genel Sekreteri
Catherine Woollard ise AB’nin ‘yalnız çocuklar’a
yönelik muamelesinin ‘mülteci krizinin en utanç
verici yönlerinden biri’ olduğunu söylemiştir.
Son olarak, AB Sayıştay Mahkemesi tarafından
hazırlanan raporda ise; «Refakatsiz küçüklerin
uzun süre boyunca, sıcak noktalarda, öncelikli
olmalarını gerektiren yasaya rağmen, uygunsuz
koşullarda tutulduklarını» ortaya koymuştur.18

the EU’s strategy towards refugees with the following words: “Rather than acting to save lives
and offer protection, European Ministers meeting today are shamelessly prioritizing reckless
deals with Libya in a desperate bid to prevent
refugees and migrants from reaching Italy,”Dalhuisen added that the failed policies of the EU
have led to an increase in immigrant deaths in the
Mediterranean, and this has confronted thousands of people with drowning, rape and torture.16
According to Bruno Macães, Minister of State
for European Affairs in the Portuguese government; “Europe has turned its refugee crisis into a

morally disastrous Hunger Games.”17 Catherine
Woollard, Secretary General of the Council of
Europe’s Refugees and Immigrants, said that the
EU’s ‘treatment of unaccompanied children’ is
one of the most embarrassing aspects of the ‘refugee crisis’.Finally, the report prepared by the EU
Court of Auditorssays; “Despite the law requiring them to be priority, unaccompanied minors
have been held in hot spots,in extreme conditions
for long periods.”18
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Avrupa’daki Mülteci
Çocukların Durumu
UNICEF’in 2016 yılının ortalarında açıkladığı
rapora göre dünyadaki mültecilerin yarısından
fazlası çocuklardan oluşmaktadır.19 Mülteci çocukların statülerini üç başlıkta sıralanabilir:
1. Aileleriyle seyahat edenler
2. Refakatçisi olmayanlar
3. Ailelerinden ayrı kalmış olanlar.20
Yaptıkları tehlikeli yolculuk sonunda aileleriyle
ya da yalnız bir şekilde Avrupa’ya ulaşan mülteci çocuklar, yaşadıkları olumsuzlukların geride kaldığını düşünürken terör ve şiddetin farklı

The Situation of Refugee
Children in Europe
According to a report released by UNICEF in
mid-2016, more than half of the world’s refugees
are made up of children.19 There are three categories of statuses for refugee children:
1. They may accompany family members.
2. “Unaccompanied” child migrants.
3. “Separated” child migrants.20
Refugee childrenwho arrived in Europe by
themselves or with their families, face different
variations of violence at the end of the dangerous
journey. These problems include destructive fa-
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varyasyonlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu
problemlere cinsel istismar gibi yıkıcı faktörler de
eklenmektedir. Sadece 2016 yılında 63.000’den
fazla çocuk yanında herhangi bir yakını olmadan
Avrupa’ya ulaşmıştır.21Aynı sene içinde AB ülkelerine sığınma talebinde bulunan toplam nüfusun
%25’ini de çocuklar oluşturmuştur. Bahse konu
bu çocukların çoğu 14 yaşından küçüktür.22 Yine
aynı yıl içerisinde, Almanya Federal Emniyet
Teşkilatı (BKA) yanlarında ebeveyn ya da herhangi bir yetişkin olmadan sadece Almanya’ya
ulaşan çocuk ve genç sığınmacıların sayısının
1 Temmuz 2016 itibariyle 8 bin 991 olduğunu
açıklamıştır.23 Bir diğer araştırma ise, 2016 senesinde Avrupa’ya gelen 100.000’i aşkın mülteci ve
göçmen çocuğun yaklaşık 33.800’ünün ailesinden ayrı olduğunu göstermektedir. Bu çocukların büyük bir çoğunluğu Avrupa’ya iki ana geçit
üzerinden ulaşmaktadır; İtalya ve Yunanistan.24

ctors such as sexual abuse. In 2016 alone, more
than 63,000 children reached Europe without
any relatives.21 In the same year, 25% of the total
population demanding asylum in EU countries
were children. Most of these children were under 14 years old.22 The German Federal Security
Service (BKA) said that as of 1 July 2016, the
number of children and young asylum seekers
reaching Germany alone, without parents or any
adult, was 8,991, during the same year.23 Another
study shows that there are more than 100,000 refugee and migrant children who came to Europe
in 2016. It has been found that 33,800 of these
children who mostly come over Italy and Greece
arrived in Europe without any relatives.24
As mentioned above European countries following discriminatory and othering policies
towards refugees. The most affected group by
this hatred and violence is children.The investi-

Yukarıda da bahsedildiği üzere, Avrupa’da mültecilere yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici
politikalar izlenmektedir. Bahse konu bu nefret
şiddet ortamından en çok etkilenen kesimi ise
çocuklar oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar,
Uluslararası Hukuk’ta can güvenliklerinden,
yaşama ve eğitim haklarına kadar pek çok hakları saklı tutulan mülteci çocuklardan yaklaşık
10.000’inin kaybolduğunu ifade etmektedir.25
2015 yılında, yanında herhangi bir yakını olamadan AB ülkelerine sığınma başvurusu yapan
akabinde de kayıplara karışan çocuk sayısı resmi rakamlara göre 96.465’tir.26 Avrupa Polis
Örgütü Europol’ün 2016 senesinde yaptığı bir

gations show that around 10,000 refugee children
who have many rights according to international
law which are ranging from security of persen,
right to lifeand education are missing.25 According to official figures, the number of children
that disappeared after making asylum application
to EU countries without any family member is
96.465 in 2015.26 Over 10,000 children have disappeared after coming to EU countries in the
last 2 years, according to the European Police
Organization Europol’s work in 2016.27
Children reaching Europe through very difficult
conditions are exposed to various troubles. Ac-
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çalışmadan elde edilen verilere göre son 2 yıl içerisinde 10 binin üzerinde çocuk, AB ülkelerine
geldikten sonra kaybolmuştur.27
Avrupa’ya hayli zorlu koşulları aşarak ulaşan çocuklar muhtelif sıkıntılara maruz kalmaktadır.
Çocuk Hakları gündemi ile toplanan 10. Avrupa
Forumu’nun açıkladığı verilere göre mülteci çocukların genel itibariyle karşılaştıkları sıkıntılar
kısaca şu başlıklar altında özetlenmektedir.28
• Çocuk haklarına riayet edilmemesinden kaynaklanan aşağılayıcı muamele.
• AB ülkelerine yasadışı yollarla girmek zorunda kalan çocukların yolculuklarını finanse etmek için cinsel ilişkiye zorlanması.
• Çocukların ebeveynlerinin gözaltına alınması,
tutuklanması, sınır kapılarının kapanması ya
da insan kaçakçılarının kasti eylemleri sonucu
ailelerinden ayrı kalmaları.

cording to the 10th European Forum gathered
on the agenda of the Children’s Rights, the general problems of refugee children are briefly summarized in the following headings:28
• Lack of respect of the child’s right to primary
consideration of their best interests.
• Dangers faced while irregularly crossing EU
external borders, including transactional sex
to finance the onward journey.
• Family separation during their journeys, for
example in the context of over-crowding/travelling in large groups of people, border closures, deliberate actions by smugglers, and
apprehension or detention by state authorities
of a parent.
• Gaps in registration and identification of
unaccompanied children, leading also to gaps
in referral to appropriate protection services.
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• Kayıt sistemindeki boşluklar ve çocuklara yönelik koruma tedbirlerindeki eksiklikler.
• Çocukların kalabalık ve yetersiz kamp koşullarında, yaşıtları olmayan yetişkinlerle kalmaları.
• Çocukların aileleriyle yeniden bir araya gelmesine mâni olan prosedürler.
• Çocukların eğitim olanaklarından, fiziksel ve
ruhsal sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaları ve beraberinde hiçbir yakını olmayanların
yaşadıkları travmatik sorunlar.
• Çocuklar yolculuk esnasında ve ev sahibi ülkelered tutuldukları merkezlerde cinsel şiddet
ve istismar ile beraber insan kaçakçılarının
tehdidi altında yaşıyor.
Mülteci çocukların maruz kaldığı bu problemler
içerisinde en çok hasara sebebiyet veren insan kaçakçılığıdır. Zira bu mesele diğer birçok sıkıntıya da sebebiyet vermektedir. Çocuk mültecilerin
kaçırılması, AB ülkelerinde yaygınlık kazanmış
bir suçtur. Söz konusu bu illegal fiil, çocukların
fiziksel ve psikolojik olarak istismar edilmelerine
yol açmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu
(UNICEF) ve Uluslararası Göç Örgütü’nün
(IOM) yaptığı açıklamada, Akdeniz üzerinden
AB ülkelerine ulaşmaya çalışan mülteci çocukların %75’inden fazlasının fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldığı ifade edilmiştir.29
Ne yazık ki Avrupa’daki mülteci çocuklara yönelik tehditler bunlarla da sınırlı değildir. Mültecilerin konakladığı kamplardaki güvenlik koşullarının yetersiz oluşu, bahse konu çocukların suç
çetelerinin eline düşmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu çocukların sömürüldüğü, dilendirildiği,
uyuşturucu madde satışında kullanıldığı, hırsızlığa teşvik edildiği, çocuk işçi olmaya zorlandığı
bilinmektedir.30
AB İnsan kaçakçılığıyla mücadele biriminin koordinatörlüğünü yapan Myria Vassiliadou’nun

• Lack of age appropriate reception capacity
and poor reception conditions.
• Procedural and other obstacles to family reunion within the EU.
• Lack of, or limited, access to education and
adequate physical and psychological healthcare wich couse trauma on unaccompanied
children.
• Risk of sexual violence, sexual exploitation
and trafficking in reception and detention
centres, as well as along the route.
Among the problems that refugee children are
exposed to, the most harmful one is human trafficking. Because this issue also causes many other
troubles. The kidnapping of child refugees is a
widespread crime in EU countries.In fact, this
illegal act leads children to be physically and psychologically exploited.According to United Nations Children’s Fund (UNICEF) and the International Organization for Migration (IOM),
more than 75% of refugee children seeking access to EU countries via the Mediterranean have
been exposed to physical and sexual abuse.29
Unfortunately, the threats to refugee children in
Europe are including, but not limited to these.
It is known that these children are exploited, begged, used for drug sales, encouraged to steal,
forced to become child laborers. It is known that
these children are exploited, begged, used for
drug sales, forced to steal and to become child
labors.30
Myria Vassiliadou, coordinator of the EU anti-trafficking unit, explained that refugee children are commonly sold and exposed to various
versions of slavery, such as sexual exploitation,
and that infants of pregnant women are being
illegally trafficked to other families.31 Although
the EU issued a directive to combat human traf-
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açıkladığı veriler, mülteci çocukların satılarak
yaygın bir biçimde cinsel sömürü gibi köleliğin
çeşitli versiyonlarına maruz kaldığını ve hamile
kadınların bebeklerinin başka ailelere satılmak
üzere sınırlardan illegal yollarla geçirildiğini de
göstermektedir.31 AB 2011 yılında, insan kaçakçılığıyla mücadele etmeye yönelik bir direktif
yayınlasa da üye ülkelerin sadece yarısı vakaların
ciddiyetine bağlı olarak bunun bir suç olduğunu
düşünmektedir.32
Avrupa’daki mülteci çocukların durumlarına ülkeler özelinde bakıldığında söz konusu durumun
vehameti daha çarpıcı bir boyutta gözler önüne
serilmektedir. Mülteci krizinin patlak vermesinden bu yana Yunanistan sınırından 480.000 çocuğun geçtiği tespit edilmiştir. 2016 yılında AB
ve Türkiye arasında varılan anlaşma sonucunda
geçişler %85 oranında azalmıştır. Ne var ki bu

ficking in 2011, only half of the member states
think it is a crime, depending on the seriousness
of the cases.32
When we look at the situation of refugee children in Europe country by country, the gravity of
the situation is revealed on a more striking scale. Since the outbreak of the refugee crisis, it has
been determined that only 480,000 children have
passed through the border with Greece. As a result of the transition agreement reached in 2016
between the EU and Turkey have decreased
refugee passages by 85%. However, this agreement did not stop refugees from the dream of
passing to Europe, and 175,000 refugees entered
Greece in the same year. About 37% of this population was consisting of children. According to
the datas obtained from the Greek Child Prote-
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anlaşma mültecileri Avrupa’ya geçme hayalinden
döndürememiş, aynı yıl içerisinde Yunanistan’a
175.000 mülteci giriş yapmıştır. Bahse konu bu
sayının %37’si çocuklardan müteşekkildi. Yunan
Çocuk Koruma Ajansı’ndan elde edilen verilere
göre, 2016 yılı içerisinde 5.174 mülteci çocuk
yanında bir refakatçisi olmadan ülkeye giriş yapmıştır.33 Son açıklanan raporlar Yunan hükümetinin sorumluluklarını yerine getirmediğini ve
bununla birlikte 18 yaş altı birçok çocuğun kayıtlara yetişkin olarak geçirildiğini göstermektedir.
Bu durum çocukları istismara açık hale getirmiştir.34
Harvard Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık ve İnsan Hakları Merkezi’nin Yunanistan’daki mülteci çocuklar hakkında yayınladığı son rapor da mülteci çocukların dramını gözler
önüne sermektedir. Buna göre, mülteci çocuklar
İngiltere ve Avrupa’nın kuzey ülkelerine doğru
yolculuklarına devam edebilmek için insan kaçakçılarıyla para karşılığında cinsel ilişkiye girmek zorunda kalmaktadır. Aynı çalışmadan elde
edilen veriler ışığında, çocukları istismar eden

ction Agency, 5,174 entered the country without
any relatives with them in 2016.33 According to
recent reports, the Greek government does not
fulfill its responsibilities, and many children under the age of 18 are admitted to the records as
adults. This situation has made the children vulnerable to exploitation.34
The Center for Health and Human Rights, which operates within Harvard University, is presenting the dramatic picture of refugee children
in the latest report on refugee children in Greece.
Accordingly, refugee children have to engage in
sexual intercourse with human traffickers in order to continue their journey towards England
and other northern European countries. In the
light of the data obtained from the same study, it
is observed that the people abusing the children
mostly consist of men over 35 years old.35 Vasileia
Digidiki, one of the the authors of the report reacts by saying, “This emergency can no longer be
ignored. We can no longer sit idle while migrant
children are abused and forced to sell their bodies
in broad daylight and plain sight in the heart of

kişilerin çoğunlukla 35 yaş ve üzeri erkeklerden
oluştuğu gözlemlenmektedir.35 Söz konusu raporun yazarlarından Vasileia Digidiki “Bu acil durum artık göz ardı edilemez. Göçmen çocuklar
istismar edilirken ve Atina’nın göbeğinde sadece
hayatta kalmak için bedenlerini güpegündüz ve
alenen satmaya zorlanırken artık seyirci kalamayız.” diyerek tepkisini dile getirmiştir.36
İtalya’da da durum ne yazık ki Yunanistan’dan
farklı değildir. AB’nin mülteci meselesinde ken-

Athens simply to survive.”36
The situation in Italy is unfortunately not different
than Greece. Italy, accusing EU of leaving itself
alone on the refugee issue, and complain about
lack of support from other European countries.
Italy refuses the bringing of refugees passing through the Mediterranean to Europe only through Italian ports, on the other hand, France and
Spain responded negatively to the call to “open
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disini yalnız bırakmakla suçlayan İtalya, diğer
Avrupa ülkelerinden destek arayışına karşılık
alamamaktan yakınmaktadır. Akdeniz üzerinden
Avrupa’ya kaçarken kurtarılanların yalnızca İtalya limanlarına getirilmesine karşı çıkan Roma yönetimi, İspanya ve Fransa’ya yaptığı “limanlarınızı açın” çağrısına olumsuz yanıt almıştır. Buna
mukabil, İtalya’nın kuzey komşusu Avusturya
da göçmen geçişlerini önlemek için sınıra asker
konuşlandırılacağını açıklamıştır.37 Öte yandan,
İtalya’ya ulaşan mülteci çocukların %91’inin yanlarında ebeveynleri ya da herhangi bir refakatçileri yoktu.38 2011-2016 yılları arasında beraberinde
bir yetişkin olmadan İtalya’ya ulaşmaya çalışan
62.672 çocuğun %17’sini Eritre, %13’ünü Mısır
ve %9’unu Gambiya ve Somali vatandaşları oluşturmuştur.39
Avrupa Konseyi, sağlık sorunları, yolsuzluk ve

your ports” made by the Italians. After all, Italy’s
northern neighbor, Austria, also announced that
it will deploy troops to prevent migrant transits.37
On the other side, 91% of refugee children reaching Italy did not have their parents with them.38
Of the 62,672 unaccompanied children who were
trying to reach Italy 2011-2016, 17% were Eritrean, 13% were Egyptian and 9% were Gambian
and Somalian.39
The Council of Europe warned Italy that it
should improve the conditions at its immigration
centers in order to prevent health problems, corruption and illegal immigration. According to a
published report, it is seen that refugees are kept
waiting for two months at the first admissions point, which should last no more than three days. It
is also underlined in the report that children who
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yasadışı göçün artmasını önlemek için İtalya’yı,
göçmen merkezlerindeki koşulları iyileştirmesi
gerektiği konusunda uyarmıştır. Yayınlanan bir
rapora göre mültecilerin en fazla üç gün bekletilmesi gereken ilk kabul noktalarında iki ay boyunca bekletildikleri görülmektedir. İtalya’ya tek
başına gelen çocukların, yetersiz kalan koruma
sistemi, göçmen merkezlerindeki kötü koşullar
ve prosedürel gecikmeler nedeniyle mağdur edildiği de raporda altı çizilen hususlardandır.40
UNICEF’in İtalya temsilcisi olan Paolo Roze-

come alone to Italy are victims of the inadequate protection system, the poor conditions in the
migrant centers and procedural delays.40
Paolo Rozera, UNICEF’s Italian representative, stated that refugee children were exploited, in
the statement he made, the most common form
of this exploitation is sexual exploitation. Rozera
also referred to refugee children being exploited
for labor in rural areas of Sicily.41 On the other
hand, illegal structures continue to exploit refugees in Italy. In the past years, it has been claimed

ra, yaptığı açıklamada mülteci çocukların sömürüldüğünü, bunların en yaygın olan biçimini ise
cinsel sömürünün oluşturduğunu ifade etmiştir. Rozera yaptığı açıklamada, Sicilya’nın kırsal
alanlarında yer alan tarlalarda mülteci çocukların
emek sömürüsüne uğradığına da değinmiştir.41
Öte yandan, İtalya’da illegal yapılar mülteci çocukları organize bir biçimde sömürmeye devam
etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda, İtalya’nın en
büyük göç merkezlerinden birinin yıllardır bir
mafya klanının elinde olduğu iddiasıyla açılan
bir soruşturmada biri rahip, 68 kişi gözaltına
alınmıştır. Polisin yaptığı açıklamada, ülkenin
güneyindeki Calabria bölgesinde yer alan Isoladi Capo Rizzuto’da, sığınma başvurusunda bulunanların tutulduğu göç merkezinin 10 yıldır
‘Ndrangheta’ mafyasının ‘Arena’ klanı tarafından
idare edildiği ifade edilmiştir. 2006-2015 yılları

that one of Italy’s biggest immigration centers
has been in the hands of a mafia clan for years.
In the investigation, 68 people, one of whom is
priest were taken into custody. In the statement
made by the police, it is stated that, immigration
center in the city of Isoladi Capo Rizzuto in Calabria, where in the south of the country, has been
managed by the ‘Arena’ clan of the ‘Ndrangheta’ mafia for a decade. It was determined that 36
million of the 103 million euros, transferred from
EU funds to this center between 2006 and 2015,
had been taken over by the clan members, and
the mafia was alleged to have succeeded through
the Catholic Misericordia Association, which officially operates the migration center.42
Italy’s refugee rights violations are not limited to
these. A boat carrying migrants escaped from the
war in Syria began to sink while watching in the
Mediterranean, and despite the call for help, ne-
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arasında AB fonlarından bu merkeze aktarılan
103 milyon euronun 36 milyonunun söz konusu
klan üyelerinin eline geçtiği tespit edilmiş ve mafyanın ihaleleri göç merkezini resmi olarak işleten
Katolik Misericordia Derneği aracılığıyla almayı
başardığı iddia edilmiştir.42
İtalya’nın mülteci meselesine dair ihlalleri bunlarla da sınırlı değildir. Suriye’deki savaştan kaçanları taşıyan bir göçmen teknesinin Akdeniz’de
seyrederken su almaya başlaması üzerine yardım
çağrısı yapmasına rağmen ne İtalya ne de Malta
bu yardım çağrısına karşılık vermemiştir. Bunun
sebebi, iki ülkenin kimin kurtarmaya gitmesi gerektiği konusunda yaşadığı anlaşmazlık olduğu
bilinmektedir. Sırf bu yüzden kadın, erkek, yaşlı
ve çocuk yüzlerce insanı taşıyan gemi batmaya
terk edilmiştir. İtalyan L’Espresso Dergisi, 11
Ekim 2013’te yaşanan ve 60’ı çocuk 268 kişinin

ither Italy nor Malta responded to this call. The
reason for his, it is known that the two countries
had a disagreement about who should go to the
rescue the boat. Because of this, the boat carrying
hundreds of men, women and children was left
to sink. Italian L’Espresso Magazine published
phone records showing the hidden side of the
matter, the death 60 of whom is children, 268 people on October 11, 2013. This incident, which
occurred about 5 years ago, is one of the greatest
tragedies of the immigrant crisis in Europe.43
The situation in France is not different than parts
of Europe. France, which has received as many as
100,000 asylum requests in the past years, implements strictest refugee policies of it’s history.44
France which is irrespective of criticism against
it’s current refugee policy has enacted a draft law
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ölümüyle sonuçlanan bu olayın perde arkasını
gösteren telefon kayıtlarını yayınlamıştır. Yaklaşık 4 yıl önce yaşanan bu hadise, Avrupa’da yaşanan göçmen krizinin en büyük trajedilerinden
sadece biridir.43
Fransa’da da durum Avrupa’nın genelinden
farklı değildir. Geçtiğimiz yıllarda 100.000 sığınma talebi alan Fransa, tarihinin en sert mülteci
politikalarını uygulamaktadır.44 Fransa, mevcut
mülteci politikasına yöneltilen eleştirilere aldırmaksızın göçmenlerin sınır dışı edilmesi sürecini
hızlandıran, sığınma talepleri reddedilen kişilerin
45 gün olan gözaltında tutulabilme sürelerini iki
katına çıkararak 90 gün yapmayı öngören ve başvuru sahiplerinin çıkan kararları temyiz edebilecekleri sürenin yarıya indirilmesi gibi önlemleri
içeren bir yasa tasarısını gündemine almıştır.45
Fransa Avrupa’nın mülteci krizi karşısındaki
acizliğinin sembolü haline gelen Calais46 kampına da ev sahipliği yapmaktadır. Fransa’nın
kuzeyinde, İngiltere sınırına çok yakın bir noktada bulunan Calais şehrinde yer alan ve ‘vahşi
orman’ olarak da adlandırılan Calais Kampı 2016
yılının Ekim ayında yıkılmadan önce; Somali,
Suriye, Yemen ve Sudan gibi çatışma bölgelerinden kaçan, en az 10.000 mülteciye ev sahipliği
yapmaktaydı.47 Kamp içerisinde hayatını idame
ettirmeye çalışan 1.000’e yakın çocuk ortadan
kaybolmuştur. Calais kampında gerçekleştirilen
tahliyeler esnasında çadırlarda yaşayan ve nereye
gittiği bilinmeyen çocukların akıbeti de meçhuldür.48 Kampın tahliye edilmesinden sonra yüzlerce mülteci Birleşik Krallığa gitmek umuduyla
kampın yer aldığı ormanda kalmaya devam ederken, Calais Belediye başkanı sığınmacılara yemek verilmesini yasaklamış,49 su verilmesine dahi
karşı çıkmıştır.50
Yapılan araştırmalar, Fransa’da mülteci kamplarında kalan çocukların Fransız polisi51 ve yardım
kuruluşu gönüllüleri52 tarafından da cinsel istis-

that includes measures to speed up the process of
deportation of immigrants, to impose 90 days by
doubling the 45-day detention period for refused
asylum seekers, and to shorten the duration for
which applicants can appeal decisions.45
France also hosts the Calais Camp, which has become the symbol of Europe’s incompetence against the refugee crisis. The Calais Camp46, which
is so called ‘wild forest’ is located in city of Calais
is close to Britain’s northern border, was destroyed in October 2016; at least 10,000 refugees who had escaped from conflict zones such as,
Somalia, Syria, Yemen, and Sudan were taking
shelter in this camp.47 Nearly 1,000 children who
were trying to maintain their lives in the camp
have disappeared. The fate of children who live
in tents during the evacuations of Calais camp is
also unknown.48 After the camp was evacuated,
hundreds of refugees continued to stay in the
camp where they were hoping to go to the United
Kingdom, while forbidding food supply for asylum-seekers,49 the Mayor of Calais even refused
to give water to refugees.50
The investigations clearly show that children in
refugee camps in France are undergoing sexual exploitation by French police51 and charity
volunteers.52 The sanctions imposed to prevent
these situations are deficient and far from being
deterrent. This makes the children who live their
lives in worse conditions in the country an obvious target.
The situation of refugee children is not pleasent
in Germany too. Until the refugee crisis that broke out after 2010, more than 15% of the 80 million people in the country are immigrants, it is estimated that this ratio is increased to 20% when the
newborns and the refugees coming to the country
are included.53
Germany is the European country that receives
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mara uğradığını açıkça göstermektedir. Bu durumun önüne geçilebilmesi ve çocukların daha
iyi koşullarda yaşamalarının sağlanması adına
uygulanan yaptırımların eksik ve caydırıcılıktan
uzak olması Fransa’da halihazırda endişe verici
koşullarda hayatlarını sürdüren çocukları açık birer hedef haline getirmektedir.
Mülteci çocukların durumu Almanya’da da iç
açıcı bir görünüm arz etmemektedir. 2010 yılından sonra patlak veren mülteci krizine kadar
ülkedeki 80 milyon nüfusun %15’ten fazlası
göçmenlerden müteşekkil iken, ülkeye son gelen
mültecilerin yeni doğan çocukları da dâhil edildiğinde bu oranın %20’yi bulduğu tahmin edilmektedir.53

the most migration from the migration wave
in 2015 and 2016. In Germany, where there
were about 890,000 refugees in 2015 and about
280,000 refugees in 2016 live in,54 about 33% of
these immigrants were children.55
According to a report published by UNICEF in
2017, More than 350,000 children seeking asylum in Germany are kept in unsafe and overcrowded shelters for months or even years. Most
of these children are exposed to physical, psychological and sexual violence. Christian Schneider,
UNICEF Germany director, who called on the
German government to make a statement on this
point, criticized the German government’s policy
towards refugees by saying, “First and foremost,

Almanya 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleşen
göç dalgasından en çok göç alan Avrupa ülkesi
olmuştur. 2015 yılında yaklaşık 890.000, 2016
yılında ise yaklaşık 280.000 mültecinin bulunduğu54 Almanya’daki bu göçmenlerin yaklaşık
olarak %33’ünü çocuklar oluşturmaktadır.55
UNICEF’in 2017 yılında yayınlandığı bir rapora göre; Almanya’ya sığınma talebinde bulunmuş 350.000’den fazla çocuk güvenli olmayan ve
aşırı kalabalık barınaklarda aylarca hatta yıllarca
bekletilmektedir. Bahse konu çocukların çoğu
fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Yaptığı açıklamada Alman hükümetini bu hususla ilgili göreve çağıran UNICEF
Almanya direktörü Christian Schneider, “Her
şeyden önemlisi, çocuklar sığınmacı, göçmen ya
da mülteci değil, sadece çocuklar.” diyerek Alman hükümetinin mültecilere yönelik politikasını
eleştirmiştir.56

kids are not asylum seekers, migrants or refugees, but simply kids.”56
There are many reasons why Europe, especially
Germany, does not want refugees. At the top of
these reasons economic concerns are coming. A
Western economist likened Europe to a rotating
bicycle, depending on the economic development
of its wheels, emphasizing that the West could
potentially put all human values under its feet
in the event of any slowing down of the bicycle.
The current refugee crisis confirms this point of
view. While unwilling to share the welfare of their countries, Western countries, ignore the suffering of people who have had to leave their countries because of economic and security problems.
Another reason is the prejudice of the West
against Islam in the historical process. Europe,
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Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın geri
kalanının ülkelerinde mültecileri istememesinin
birçok sebebi bulunmaktadır. Bunların en başında ekonomik kaygılar gelmektedir. Batılı bir iktisatçı Avrupa’yı tekerlekleri ekonomik gelişmişliğine bağlı olarak dönen bir bisiklete benzetmiş,
söz konusu bisiklette herhangi bir yavaşlamanın
olması halinde Batı’nın bütün insani değerleri

ayaklar altına alabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulamıştır. Yaşanan mülteci krizi söz
konusu fikri perspektifi doğrular niteliktedir.
Ekonomik refahını paylaşmak istemeyen Batı
gerek ekonomik gerek güvenlik problemleriyle
ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanların
çektiği acılara göz yummaktadır.
Bu duruma bir diğer sebep ise, Batı’nın tarihsel süreç içerisinde her daim İslam’a karşı olan
önyargısıdır. İslam’ı doğduğu günden bu yana,
siyasi, kültürel ve teolojik olarak kendisine tehdit
olarak algılayan Avrupa, çoğunluğu Müslümanlardan müteşekkil mültecilerin ülkelerine gelmelerini istememektedir. İçeriden ve dışarıdan
İslam ile kuşatılmak suretiyle medeniyetlerinin
yıkılacağı korkusu yaşayan Batılılar, sınırları içerisinde daha fazla Müslüman’ın barınmasını istememektedir. II. Dünya Savaşı dönemine benzer
şekilde yükselişe geçen ‘aşırı sağ’ hareketlerin
halk tabanında karşılık bulması da bilhassa Müslüman mültecilerin gerek sınırlarda gerekse de ev
sahibi ülke içerisinde yaşadığı sorunların katlanarak artmasına neden olmaktadır.

which perceives Islam as a political, cultural and
theologically threat to itself since its birth, does
not want the refugees whor are majority consist
of Muslims. Westerners who fear that their civilization will be destroyed by being surrounded
by Islam from inside and out, do not want more
Muslims to live in their borders. Similar to the
World War II period, the “far right” ideologies

are widespread in general of Europe, this is causing the problems for Muslim refugees to live in
both the border and the host country.
This attitude of the West towards refugee children in Europe is contrary to the Refugee Law defined in the boundaries of International Law and
it also disregards the “Convention on the Rights
of the Child” adopted on 20 November 1989 by
the UN General Assembly through a vote of union. Without looking categories such as refugees,
asylum seekers and immigrants just because they
are children, children have many rights, such as
protection and education. The limitations of these rights are drawn by the Convention on the Rights of the Child. This contract, consisting of 10
articles, is the most widely accepted human rights
document in history.57
The Convention on the Rights of the Child contains standards and obligations that are internationally agreed on and are not negotiable. Regardless of where they were born, who they are; their
gender, religion or social origin, the document
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Batı’nın Avrupa’daki mülteci çocuklara yönelik takındığı bu tutum, Uluslararası Hukukun
sınırları içinde tanımlanan Mülteci Hukukuna
aykırılık teşkil ettiği gibi, 20 Kasım 1989’da BM
Genel Kurulu tarafından oy birliği ile kabul edilen “Çocuk Hakları Sözleşmesi”ni de yok saymaktadır. Çocuklar, mülteci, sığınmacı, göçmen
ayrımına gidilmeksizin yalnızca çocuk oldukları
için korunma, eğitim gibi birçok hakka sahiptir.
Bahse konu bu hakların sınırları Çocuk Hakları
Sözleşmesi ile çizilmiştir. 10 maddeden oluşan
bu sözleşme tarihte en geniş kabul gören insan
hakları belgesidir.57
Çocuk Hakları Sözleşmesi üzerinde uluslararası
alanda mutabakata varılmış, pazarlık yapılması
mümkün olmayan standartlar ve yükümlülükleri içermektedir. Belge, nerede doğduklarına,
kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da

identifies all children’s rights. These rights are,
the right to life; the right to full development; the
right to protection from harmful effects, abuse
and exploitation; the right to participate fully in
family, culture and social life.58
On the other hand, Article 25 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights is a fundamental reference to children’s rights. The article
is as follows; “Motherhood and childhood are
entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.”
Yet, the Islamophobic, discriminatory, alienating
and zenophobic attitude of the Western countries
towards the refugees today, is also causing the victims of millions of people. In such a time when
the world needs peace more than ever, this policy that Europe is following against the refugees
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sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır. Söz konusu bu
haklar; yaşama hakkı; eksiksiz biçimde gelişme
hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden
korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma hakkı şeklindedir.58 Öte yandan,
1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25. Maddesi çocuk hakları konusunda
temel bir referanstır. Söz konusu madde şu şekildedir; “Çocukların özel bakım ve yardım görme
hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya
evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.”
Ne var ki, Batı’nın mültecilere yönelik İslamofobik, ayrımcı, ötekileştirici ve zenofobik tavrı dün
olduğu gibi bugün de milyonlarca insanın mağduriyetine sebep olmaktadır. Dünyanın barışa
en çok ihtiyaç duyduğu böyle bir dönemde Avrupa’nın mültecilere ve bilhassa çocuklara karşı
izlediği bu politika mevcut kaotik durumun içinden çıkılmaz bir hale dönüşmesine neden olmaktadır. Kısa vadede çözülecek gibi görünmeyen
bu sorundan en çok zararı da ne yazık ki mülteci
çocuklar görmektedir.

and especially children causes the present chaotic
situation to become incomprehensible. Unfortunately the refugee children are being damaged
more than everybody from this problem which
does not seem to be resolved in the short term.
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Sonuç
1. Ülkelerine yönelik dışarıdan yapılan müdahaleler, yaşanan işgal ve iç savaşlardan kadınlarla beraber en çok etkilenen kesim olan
mülteci çocuklar bugün dünyanın dört bir
yanında hayati sorunlarla karşı karşıyadır.
2. Mülteci çocuklar daha iyi yaşam koşulları
için geldikleri Avrupa ülkelerinde fuhuş çeteleri, insan kaçakçıları ve organ tüccarlarının
açık hedefi haline gelmektedir.
3. Zorla çalıştırılan, eğitim olanaklarından yoksun bırakılan, anne-baba sevgisinden mahrum kalan ve yaşadıkları sosyo-psikolojik
travmalar sebebiyle kendi öz değerlerini yitirme noktasına gelmektedirler.
4. Ülkelerini dayanılmaz koşullar sebebiyle terk
eden çocuklar daha iyi bir hayat umuduyla
geldikleri Avrupa’da, devletlerin birbirileriyle çekişmelerine ve bürokratik süreçlere kurban edilmektedir.
5. Şiddet, cinsel istismar, kötü muamele ve benzeri sömürü yöntemleriyle karşı karşıya kalan
çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerinde
hasarlar oluşmakta, bu durum “nesil kaybı”na
varan sonuçlar doğurmaktadır.
6. Resmi rakamların gerçeği yansıtmada yetersiz olduğu hesaba katıldığında, Avrupa’daki
mülteci çocuklara yönelik etraflı bir çalışma
yapılması bir zaruret haline gelmiştir.

Conclusion
1. Refugee children, who are consisting the
most affected group with women, by foreign
interventions to their countries, occupations
and civil wars, are now facing vital problems
all over the world.
2. In Europe, where refugees are set out for better living conditions, refugee children turned
into an open target of prostitution gangs, human traffickers and organ traders.
3. Refugee children are forced to work, deprive of educational opportunities and parental
love. The socio-psycholyogical traumas they
have faced causing to become alienated to
their core values.
4. Due to the unbearable conditions in their
countries, millions of children who are setting
out a very dangerous journey to Eourope in
the hope of a better life, are being victimized
by disagreements in bureaucratic processes.
5. Children are exposed to violence, sexual abuse, ill-treatment and similar methods of exploitation are damaging to their mental and
physical development, These psychological
and sociological conditions resulti in loss of
generations.
6. When we considere that official figures are
insufficient to reflect reality. A comprehen-
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7. Günümüzde “aşırı sağ” ideolojinin revaçta
olduğu, İslamofobi ve zenofobinin çok yoğun
bir biçimde hissedildiği Avrupa’da mülteci
çocukların akıbetleri meçhuldür.
8. Mülteci çocuklar meselesinde de, Avrupa’nın
hamisi olduğunu iddia ettiği; insan hakları,
eşitlik ve demokrasi gibi kavramları kendi
menfaati için bir kez daha hiçe saydığı anlaşılmaktadır.
9. Gelinen noktada daha sağlıklı nesillerin yetişmesi adına, Avrupa mültecilerle bilhassa
mülteci çocuklarla alakalı olarak sebep olduğu yıkıma acilen çözüm getirmek durumundadır.
10. 1,6 milyondan fazla mülteci çocuğun yaşadığı
Türkiye’de, bu çocukların 1,3 milyonu eğitim
imkânına erişmiştir. Türkiye’de eğitim gören
çocuk sayısı oranı bile Avrupa ülkelerindeki
toplam mülteci sayısının neredeyse iki katına
denktir. Bu yönüyle Türkiye mülteci meselesinde Avrupa için örneklik teşkil etmelidir.
11. Mülteci kamplarında hayatlarını idame ettirmeye çalışan çocukların birer sağlıklı birey
olarak hayatına devam edebilmesi için gerekli
bütün önlemler alınmalı, çocukların fiziksel
ve cinsel istismara maruz kalmasını önlemek
adına güvenlik tedbirleri sıkılaştırılmalı ve
buna yönelik yaptırımlar daha caydırıcı hale
getirilmelidir.
12. Bu bağlamda Avrupalı siyasi mercilerin yok
olmaya terk ettikleri bu çocuklara yönelik harekete geçirilmesi için sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, kültür-sanat dünyası ve
medyanın bu konuyu gündemlerine almaları
gerekmektedir.

sive study on refugee children in Europe has
become a necessity.
7. In Europe, where the “far right” ideologies
are popular now, Islamophobia and zenophobia become efficient intensely, in this atmosphere, the fate of refugee children is unknown.
8. It is understood that once again for his own
benefit, Europe rejected concepts such as human rights, equality and democracy, which
he claimed to be European.
9. At this point, In order to bring up healthier
generations Europe must urgently repair the
damages that it caused, especially those related to refugee children.
10. More than 1,6 million refugee children live
in the Turkey, 1,3 million of these children
have accessed to educational opportunities.
Even only the number of children studying
is almost twice the total number of refugees
in Europe. This aspect of the refugee issue in
Turkey constitutes an exemplary for Europe.
11. All measures must be taken so that children
in refugee camps can continue to live as healthy individuals.
12. In this context, non-governmental organizations, opinion leaders, culture-arts world and
the media need to take child refugees into
consideration which European political authorities are leaving to disappear.

32

sonnotlar

endnotes
1

“Who is a refugee?”, UNHCR, https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/.

OHCHR, http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.

2

“S.O.S Avrupa, İnsan Hakları ve Göç Kontrolü”, Uluslararası Af Örgütü, 2012, https://www.amnesty.org.tr/
public/uploads/files/Rapor/SOS-Avrupa-Insan-Haklari-ve-Goc-Kontrolu-2012.pdf.

11 A Dangerous ‘Game’ the Pushback Of Migrants, İncluding
Refugees, At Europe’s Borders, OXFAM, 2017, ss.1-16.

3

“UNHCR’nin Tarihçesi” http://www.unhcr.org/tr/unhcrnin-tarihcesi.

4

“Figure at a Glance” UNHCR, 2018, http://www.unhcr.
org/figures-at-a-glance.html

5

“Global Trend 2016” UNHCR, 2016, http://www.unhcr.org/globaltrends2016/

6

Şerife Çetin, “Dünyadaki Mültecilerin Yarısından Çoğu
10 Ülkede”, AA, 2017, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunyadaki-multecilerin-yarisindan-cogu-10-ulkede/738275

7

Nasıh Sarp Ergüven, Beyza Özturanlı, “Uluslararası
Mülteci Hukuku ve Türkiye” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), 62 (4), 2013, s.1007.
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