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Toplumun belirli bir kesiminin doğ-
rudan demokrasi enstrümanlarına (ini-
siyatif ve referandum) başvurarak ka-
mu politikalarının yönünü etkileme ol-
gusu İsviçre siyasal sisteminin en temel 
özelliklerinden birisidir. Parlamento-
nun onayladığı herhangi yeni bir yasa-
nın öngörüleri ile hemfikir olmayan ya 
da anayasaya yeni bir madde eklemeyi 
hedefleyen seçmenler belli koşulları ye-
rine getirerek isteklerini halk oylaması-
na sunabiliyorlar.

Son yıllarda halk oylamasına sunu-
lan konuların başında göç ve entegras-
yon eksenli konuların gelmesi sağ po-
pülist ve göçmen karşıtı dalganın, hü-
kümet ve parlamentonun göç ve enteg-
rasyon alanındaki tutumu ve eğilimi 
üzerinde ciddi bir popülist baskı oluş-
turmaya çalıştığının işaretidir. Peki bu 
popülist baskı somut olarak neleri gün-
demleştirmektedir ve karar alıcılar üze-
rinde oluşturmak istediği baskı neyi he-
deflemektedir?

Farklı göçmen kategorilerini hedefle-
miş bile olsa “Daha ölçülü Bir Göç” “Kit-
lesel Göçe Hayır” “Suça Bulaşmış Yaban-
cıların Sınır Dışı Edilmesi” başlıklarıyla 
lanse edilen inisiyatifler (halk oylama-
ları) tek bir amacı hedeflemekteler: gö-
çü sınırlandırmak ve kontrol altına al-
mak. Aslında bu talebin sağ popülist 
ve göçmen karşıtı çevreler tarafından 
gündeme getirilmesi yeni bir şey değil. 
Kökleri çok eskilere dayanan bu eğilim, 
özellikle 70’li yılların başından beri sağ 
popülizmin göçmen ve göç karşıtı me-
nüsünün demirbaşları arasında ilk sıra-
yı almaktadır. Ama yeni olan başka bir 
şey var ki oda şu: 1990-2010 arası lan-
se edilen inisiyatiflerin aksine göçü sı-
nırlandırmayı amaçlayan son dönem 
halk oylamalarının hedefinde ağırlıkla 
Avrupa ülkelerinden gelen göçmenler 
var. Başka bir deyimle, İsviçre’de göç-
men karşıtlığı, son otuz yıldır odaklan-
dığı Avrupa dışından gelen göçmenler-
le sınırlı kalmıyor, aksine “kültürel ya-
kınlık” vb. gibi göç toplumunda enteg-
rasyonu kolaylaştırdığı düşünülen fak-
törlerden dolayı varlıkları İsviçre toplu-
munda daha kolay kabul gördüğü düşü-
nülen Avrupalı göçmenleri de kapsama-
ya başladı. Bu göçmen topluluğu (AB ve 
EFTA ülkeleri) sayısı 2 milyonu aşan ya-
bancı statüsüne sahip göçmenlerin yak-
laşık yüzde 68’ini oluşturmaktadır. Bu 
grup arasında İtalyan (327 bin) ve Al-
man (317 bin) göçmenler İsviçre’deki 
göçmen toplulukların en büyük iki gru-
bunu oluşturmaktadır. 

Avrupa Birliği’nden gelen göçmenler: 
“istenmeyen göçmenler” 

İsviçre ile Avrupa Birliği arasında 
2002 yılından itibaren karşılıklı olarak 
serbest dolaşım hakkını tanıyan ikili 
antlaşmanın kademeli olarak yürürlüğe 
girmesinden itibaren AB’den İsviçre’ye 

göçün sayısında ciddi bir artış gözlem-
lendi. “Kitlesel Göçe Hayır” inisiyatifi-
nin 2014 yılında halk oylamasında ka-
bul edilmesinden dolayı göçmenlere ve-
rilecek çalışma izinleri yıllık bir kota 
sistemiyle sınırlandırılmaya başlandı. 
Bu durum, 70’li yıllarda lanse edilen ve 
ağırlıkla İtalyan ve İspanyol göçmenleri 
hedefleyen, ama halk tarafından kabul 
edilmeyen “Schwarzenbach” inisiyatifi 
diye anılan yabancı karşıtı inisiyatifin-
den beri Avrupalı göçmenleri de hedef-
leyen ilk inisiyatif olması açısından son 
derece önemlidir. Bu girişimlerin arka-
sında, kökeni ne olursa olsun, yabancı-
ların sayısındaki artışı demografik bir 
“tehdit” ve İsviçrelilerin iş piyasasın-
daki konumlarını zaafa uğratan bir ge-
lişme olarak gören ethno-nasyonalist 
bir refleks yatmaktadır. Türkiye’den 
İsviçre’ye iş göçü sayısal açıdan dikka-
ti çekecek önemde olmadığı için bu ini-
siyatiflerin, Türkiye’den aile birleşimi 
çerçevesinde devam eden göçü pek et-
kilemeyeceğini söyleyebiliriz.

İş göçünün sınırlandırılmasını he-
defleyen sağ popülist baskıların bu şe-
kilde kamu politikasına dönüşmesine 
paralel olarak, son yıllarda tekrar gün-
deme oturan sığınmacılar politikası da 
nasibini almaktadır. Bu alanda uzun 
yıllardır devam eden sığınmacı politi-
kası ve uygulamalarının sığınma hakkı-
nın tanınmasını sistematik olarak sınır-
layan ve zorlaştıran pratiği devam et-
mektedir. Üstelik İsviçre, 2015’ten beri 
“göçmen krizi” diye adlandırılan sığın-
macı dalgasından pek fazla etkilenme-
mesine rağmen. Son üç yılda Türk va-
tandaşlarının sığınma talebi başvuru-
larındaki göreceli artış dikkate alındı-
ğında, sığınma politika ve uygulamala-
rındaki bu sınırlayıcı eğilimden ebet-
teki Türkiye’den gelen sığınmacılar da 
olumsuz etkilenecektir.

Uyum için Demokles'in Kılıcı
Türkiyeli göçmenleri yakından ilgi-

lendiren gelişmeler daha çok uyum ala-
nında gözlenmektedir. Bu alanda da sağ 
popülist ve göçmen karşıtı dalganın ka-
mu politikası ve uygulamaları üzerin-
de, inisiyatif lanse etme kartını kulla-
narak gittikçe artan bir baskı oluştur-
duğundan söz edebiliriz. Uyum, artık 
özendirici politikalarla desteklenmek-
ten çok yaptırımcı ve zorlayıcı koşul-
larla Demokles’in Kılıcı işlevini görme-
ğe başladı. Bu alanın hedef temalarını 
ağırlıkla İsviçre vatandaşlığına geçme, 
çifte vatandaşlık, uzun süreli oturum 
hakkını kazanma ve sosyal yardımdan 
yararlanma koşulları gibi konular oluş-
turmaktadır.

Sağ popülist ve göçmen karşıtı çevre-
ler, İsviçre vatandaşlığını elde etme ko-
şullarını gittikçe zorlaştırmak istiyor-
lar. Zira bu çevreler, yabancı birisinin 
vatandaşlığa geçmesini ulusal değer-
ler için bir tehdit olarak algılıyor. Fark-
lı değerlere sahip birisinin vatandaşlığa 
alınmasının ulusal değerleri çeşitlendi-

receği ve erozyona uğratacağı düşünü-
lüyor. Bu anlamda 2018’in başında yü-
rürlüğe giren yeni vatandaşlık yasası İs-
viçre vatandaşı olmayı daha da zorlaş-
tırıyor.

Bundan böyle vatandaşlığa başvur-
mak için İsviçre’de bilfiil 12 yıl yaşa-
mış olmanın yanında uzun vadeli otu-
rum statüsü olan C oturumuna da sa-
hip olmak gerekiyor. Yani 20 yıldan be-
ri İsviçre’de ikamet ediyor bile olsanız 
eğer oturum statünüz C değilse (nor-
malde 10 yıl sonra alınan bir statü) va-
tandaşlığa geçmek için gerekli formel 
şartı yerine getiremediğiniz için baş-
vurma hakkınız olmuyor. Böylece C 
oturumuna sahip olmayanların vatan-
daş olma hakları ortadan kaldırılmış 
oldu. Bu değişiklik, nüfusu 67 bin olan 
Türkiyeli göçmenlerde C oturumu he-
nüz olmayan yaklaşık 10 bin kişiyi il-
gilendirmektedir. Ne var ki vatandaş-
lığa geçiş için tek formel kriter bu ol-
madığı için, zorlaştırılan şartlar yakla-
şık 56 bin C oturumuna sahip Türkiye-
li göçmenleri yakından ilgilendirmek-
tedir. Özellikle de göçmen ülkesi dille-
rinden herhangi birine yeterince hâkim 
olamayanların veya herhangi bir sosyal 
yardım alanlar için İsviçre vatandaşlığı-
na geçmek geçmişe göre imkânsız olma-
sa da çok daha zor olacağı kesin. Yaşa-
nılan bölgede konuşulan dili anladığı-
nızı ve konuştuğunuzu belirten B1 sevi-
yesi, okuma ve yazma için ise A2 seviye-
si sertifikasına sahip olmak zorunluğu 
getirildi. 

Dinselleşen Türk göçmeni algısı
Türkiyeli göçmenleri uyum konu-

sunda ilgilendiren diğer bir konu Müs-
lümanlık. 9/11 Eylül olaylarından be-
ri basında ve sağ popülist çevrelerde 
gittikçe yaygınlaşan Türk göçmenleri-
ni dinsel aidiyetleri ile tanımlama eği-
limi Irak-Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) 
Avrupa’daki şiddet eylemleri ve Suriye-
li mülteci dalgasıyla daha da güçlendi. 
Resmi olmayan söylemlerde ve bazı ya-
yın organlarında Türkiyeli göçmenler-
den söz ederken “Die Türken” “Turkisc-
he Migranten” ifadelerinin yerine ar-
tık “Muslime” “Türkische Muslime” kav-
ramları kullanılmaya başlandı. Böyle 
bir algı değişikliğine gidilmesinde Tür-
kiyelilerin İsviçre’deki Müslüman top-
luluklar içerisinde ikinci büyük grubu 
oluşturması ebetteki önemli bir etken 
olmuştur. Bundan da önemlisi 9/11 Ey-
lül olaylarından beri İsviçre’de – belki 
birçok batı Avrupa ülkesinde olduğu gi-
bi – Türkiyeli ve diğer Müslüman ülke-
lerden gelen göçmenlerin uyum soru-
nunun dinselleştirilmesi şeklinde bir 
perspektifin yaygınlaşıyor olması. Bu 
perspektif, İslam’dan korkma ve Müs-
lüman göçmenlerin varlıklarından en-
dişelenme temelinde gelişmektedir. Bu 
eğilimin gittikçe güçlendiğini vatandaş-
lık, burka yasağı, radikal İslam’a bulaş-
mış gençleri konu eden kamu tartışma-
ları ve inisiyatif girişimlerinde görebil-

mek mümkün. Bu tartışmalar, Türki-
yeli göçmenlerin uyumunun, bir birey-
sel kaynak ve kapasite meselesi olduğu 
unutularak, İslam ve değerlerinin İsviç-
re hukuk devleti ve toplumsal değerle-
riyle bağdaşıp bağdaşmadığı etrafında 
dönmektedir.

Çifte vatandaşlık, risk ve sadakat
Türkiyeli göçmenleri ilgilendiren 

tartışmalardan bir diğeri de çifte vatan-
daşlık üzerine yapılan tartışma. Göç-
men kökenli bazı Müslüman gençlerin 
doğup büyüdükleri, parklarında oyna-
dıkları, okullarında eğitim gördükleri 
toplumlarda bombalar patlatacak ka-
dar radikalleşebilmelerine paralel ola-
rak, Batı Avrupa’da yasayan Türkiyeli 
seçmenlerin büyük bir çoğunluğunun 
Türkiye’deki seçimlerde gösterdikleri 
siyasi tercihler çifte vatandaşlık üzeri-
ne tartışmaları yeniden ateşlendirdi.

Gerçekleştirdikleri dehşet eylemle-
riyle adlarını duyuran ve İsviçre’den 
gitme birkaç İslami radikal militanın 
vatandaşlıktan çıkarılması tartışılmak-
tadır. Uluslararası hukuk ahlakı açısın-
dan hayli problemli ve somut etkisi açı-
sından da pek yararlı olmayacağı öngö-
rülen bu tartışma şimdilik gündemi pek 
fazla meşgul etmemekte görünüyor.

Almanya’da başlayıp diğer Avru-
pa ülkelerine yayılan çifte vatandaşlık 
üzerine tartışmanın İsviçre’de de gün-
deme gelmesinin arka planını sadakat/
bağlılık ilkesi oluşturmaktadır. Çifte 
vatandaşlık, göçmenlerden vatandaşı 
oldukları göç toplumuna, onun anaya-
sal değerlerine karşı daha samimi sada-
kat gösterecekleri beklentisi, Türkiyeli 
göçmenlerin 2017 Cumhurbaşkanlığı 
sistemi referandumundaki evetçi tavır-
larından ve sonraki seçimlerdeki siyasi 
tercihlerinden dolayı ciddi bir şekilde 
sorgulanmakta.

Türkiyeli göçmenlerin büyük çoğun-
luğunun sadakat tercihini çoğulculuğu, 
ifade özgürlüğünü, hukuk devletini ve 
demokrasiyi rafa kaldıran bir rejimden 
yana yapmış olmalarından hareketle, 
sağ popülist ve göçmen karşıtı çevreler, 
çifte vatandaşlığın bir “risk” oluşturdu-
ğu ve bu yüzden de ciddi bir şekilde sı-
nırlandırılması, hatta kaldırılması ge-
rektiği fikrini dillendirmeye başladılar.

Sağ popülist ve göçmen karşıtı çev-
reler, göç ve uyum alanında inisiyatif 
ve referandum araçlarına başvurma 
tehdidi ile hükümet üzerinde önümüz-
deki senelerde de ciddi bir baskı oluş-
turmaya devam edecekler. Görünen o 
ki, kısa vadede yeni seçimler yaklaşır-
ken, bu baskılar özelde daha çok Müs-
lüman göçmenleri ilgilendiren konular 
üzerinde yoğunlaşacağa benziyor. Zi-
ra bu konuların halkoylamaları aracı-
lığı ile gündeme getirilmesi, sağ popü-
list çevrelerin genel seçim stratejilerin-
de önemli bir rol oynamaktadır.
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Sağ Popülizmin Ateşi Altında 
İsviçre’de Göç ve Uyum Politikaları


