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YABANCI Ç‹NGENELER‹N TÜRK‹YE’YE G‹R‹fi,
‹KAMET, SEYAHAT ÖZGÜRLÜKLER‹ ‹LE
TÜRK‹YE’DEN SINIR DIfiI ED‹LMELER‹
av›n›n kökenleri, 1899’da Münih’te imparatorluk emniyetinden
Alfred DILLMAN taraf›ndan kurulan ve sonradan “Çingene Tehlikesiyle Mücadele” ad›n› alan ofise dayanmaktad›r.6
Ancak güvenlik tedbirlerinin dönüm noktas›, HIMMER’in Aral›k
1938 ve Ekim 1939 tarihli emirleri olmufltur. Bu emirlerin sonucunda çingeneler toplama kamplar›na gönderilmifltir.7 1 A¤ustos
1944 y›l›nda aile kamplar›ndan hayatta kalanlar gaz odalar›na
gönderilmifltir.8 Yahudi soyk›r›m› bütün dünyada nefretle an›lm›fl
olmas›na ra¤men, benzer flekilde yaflanan çingene soyk›r›m›,
dünya kamuoyunun ayn› derecede ilgisini çekmemifltir.9
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Benzeri geliflmeler, o y›llardaki Çekoslovakya Cumhuriyeti’nde
de yaflanm›flt›r. Çekoslovakya Hükûmetinin 1927 y›l›nda, “Göçebe Çingeneler Kanunu”nu kabul etmesinin ard›ndan, 1939
Mart›nda, pek çok çingene kamplarda ölmüfltür.10 Bu y›llarda
Romanya ve H›rvatistan’da da durum farkl› de¤ildi.11 Fransa’da 6
Nisan 1940 tarihli Genelge ile çingene aileler, önce toplu halde
tutukland›lar daha sonra kamplara gönderildiler.12

I- ÇEfi‹TL‹ Ç‹NGENE TANIMLARI VE Ç‹NGENELER‹N KÖKENLER‹ ÜZER‹NE
Türkçe’de, Çingene ya da Roman olarak bilinen bu toplulu¤a,
Rumca’da “Gyphos”, ‹talyanca’da “Zingari”, ‹spanyolca’da “Gitano”, ‹ngilizce’de “Gypsy”, Romence’de “Tigani”, Frans›zca’da
“Tzigane”, Almanca’da “Zingeuner”, denilmektedir.1 Çingeneler
kendilerini “Rom” yani “insan” olarak adland›rmaktad›r.2

Çingenelere karfl›, Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda bafllayan ve
‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda doruk noktas›na ulaflan bu politik
hareket, genel olarak ›rkç›l›k ve yabanc› düflmanl›¤›, özel olarak
“çingene karfl›tl›¤›” (Antigypsism) olarak adland›r›lmaktad›r.13

Çingeneler, Avrupa’daki di¤er az›nl›klardan farkl› olarak, tarihsel
bir ülkeye sahip de¤ildirler ve Orta Asya ve Avrupa’n›n neredeyse bütün ülkelerinde yaflam›fllard›r.3 Çingenelerin kökenleri konusundaki tart›flmalar halen devam etmekle birlikte;19 Yüzy›l›n
bafllar›nda halkbilimciler, tarihçiler ve dilbilimciler bu konuya
e¤ilmifllerdir. Hint dili ile Çingenelerin konufltuklar› dil (Romani)
aras›ndaki benzerliklerin keflfedilmesiyle, günümüzde büyük ölçüde kabul gören teze göre çingenelerin kökeni Hindistan’a dayanmaktad›r.4

Do¤u Avrupa’da, komünist rejim politikalar›nda, çingenelerin
asalak bir yaflam sürdürdükleri ileri sürülerek, zorla yerlefliklefltirme, etnik bütünlefltirme ve bölgelere ay›rma politikalar› devam etti.14
1973 ekonomik krizi ve 1989 y›l›nda Berlin Duvar›n›n y›k›lmas›yla birlikte sona eren so¤uk savafl dönemleri boyunca devam
eden çingene karfl›tl›¤› (antigypsism),eski Yugoslavya’da yaflanan savafl s›ras›nda, ‹kinci Dünya savafl›ndan sonra ikinci büyük
yükselifli göstermifltir. Bu dönemde H›rvat, S›rp ve Boflnak nüfusun maruz kald›klar› ac›lar bilinmekle birlikte, çingene nüfusun
bu dönemde yaflad›klar› bir nevi “soyk›r›m” giriflimi arka plânda
kalmaktad›r.15

II- TAR‹HSEL VE SOSYOLOJ‹K AÇIDAN Ç‹NGENELER
18. yüzy›lda Orta ve Do¤u Avrupa’da ulus düflüncesinin do¤mas› ile Avusturya, Almanya ve Rusya’da sert bir “yerlefliklefltirme”
politikas› uygulanmaktayd›.
Uygulanan sürgün politikas› ve geçifl yasaklar› dikkate al›nd›¤›nda çingenelerin izledikleri yolun aslen göçebe kabile düzenine
göre de¤il, idarî zorlamalar do¤rultusunda belirlendi¤i görülmektedir.5

1991 y›l›ndan itibaren, Almanya’ya do¤ru geliflen nüfus hareketlerinin sonucunda, Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerinde çingene sorunu yeniden gündeme geldi ve yeni bir çingene karfl›tl›¤› dalga-

Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra Almanya’da bafllayan çingene
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s› bafllad›. Özellikle Romanya’dan bafllayan bu çingene ak›n› geniflleyen Avrupa’da, zaten mevcut çingene karfl›tl›¤›n› yeniden
gündeme getirmifltir. Bugün, Avrupa’da afl›r› milliyetçiler taraf›ndan aç›kça, çingenelerin kültürel reddi ve kökünün kaz›nmas› istenmektedir.16

genelerin cezaland›r›larak bölgesine geri gönderilece¤ine iliflkin
hükümler de yer almaktayd›.28
15 ve 16. yüzy›llarda Osmanl›’da çingenelerin dini inan›fllar›n›
de¤ifltirmesi e¤ilimi sonucunda, 19. yüzy›la gelindi¤inde, Müslüman çingeneler ço¤unluk hale gelmifltir.29

Bugün Avrupa’da yaflayan çingenelerin pek ço¤u vatans›z, mülteci veya politik s›¤›nmac›d›r ve Balkanlarda ve Do¤u Avrupa’da
meydana gelen rejim de¤ifliklikleri nedeniyle ülkelerine iade
edilmektedir.17 Orta ve Do¤u Avrupa’da yaflayan pek çok çingene, ülkelerinde yükselen ›rkç›l›k dalgas› nedeniyle AB üyesi Devletlere s›¤›nmac› olarak baflvurmakta veya mülteci statüsü istemektedir. Ancak pek çok baflvuru, AB üyesi Devletlerin, çingenelerin ülkeye girifline izin vermemesiyle sonuçlanmaktad›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde, çingenelerin Balkan kasaba
ve köylerinde iskân edilmeleri söz konusudur. Yerleflik hayata geçen çingenelerin, çingene mahallelerinde oturmalar›na izin verilmifltir. Ancak bu uygulama özel olarak çingenelere yönelik olmay›p, tüm az›nl›k cemaatlerinin iskân›nda gözetilen bir ilkedir.30
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun görkemini yitirdi¤i 18 ve 19. yüzy›llarda, çingenelere iliflkin kay›tlar oldukça yetersizdir. Osmanl› Döneminde çingenelere iliflkin son kapsaml› verilere göre, Anadolu
ve Rumeli’de vergi ödeyen 45.000 çingene kaydedilmifltir.31

Bugün Avrupa’da yaklafl›k 12 milyon çingene yaflamaktad›r.18
Avrupa’da yaflayan çingene nüfusun büyük ço¤unlu¤u (yaklafl›k
8 milyon) Do¤u Avrupa’da yaflamaktad›r. Avrupa Birli¤i’ne üye
devletlerde yaflayan çingene say›s› yaklafl›k 2 milyondur. En yo¤un çingene nüfusa sahip Avrupa ülkesi 3 milyon çingene nüfusu ile Romanya’d›r.19

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun reform sürecinden, çingeneler de
etkilenmifltir. I. Abdülmecit döneminde 1845 y›l›nda, Rumeli ve
Anadolu topraklar›nda yaflayan çingenelerin, yerel yetkililer uygun gördü¤ü sürece istedikleri yere yerleflmelerine izin verilmesi buyrulmufltur.32 Ancak reform giriflimlerinin etkisi büyük olmam›fl, gerileme döneminde orduya hizmet veren çingenelerin ayr›cal›klar› da yavafl yavafl ortadan kalkm›flt›r.

Çingene topluluklar›, tembel, iflten kaç›nan kifliler olarak bilinmekte ve suç teflkil eden fiillere kar›flmakla suçlanmaktad›r.20
Yaflanan soyk›r›m deneyiminden sonra sosyal ve ekonomik
imajlar›n› koruyan Yahudilerin aksine çingeneler, sosyal asalaklar olarak tan›mlanmaya devam etmektedir.21 Halen Avrupa’n›n
neredeyse bütün ülkelerinde çingenelere ikinci s›n›f insanlar gözüyle bak›lmaktad›r.22

Çingenelerin, Avrupa k›tas›nda yaflam›fl olduklar› bask› ve zulüm
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde çok
daha ›l›ml› bir politik ve idarî tav›rla karfl›laflt›klar›n› söylemek
yanl›fl olmayacakt›r.
B- Günümüzde Türkiye’deki Çingeneler
Türkiye’de yaflayan çingeneler alan›nda, ne Türk vatandafl› olanlar ne de yabanc› çingenelere iliflkin bugüne kadar yap›lm›fl bilimsel bir çal›flma yoktur. Ancak çal›flma konusu mevzuat aç›s›ndan, elde olan verilerle de olsa, Türkiye’de yaflayan çingeneler
konusunda aç›klama yapmakla bafllamak yerinde olacakt›r.

Çingeneler, küçük tacirler ve sanatkarlar olarak yaflamlar›n›
sürdürmektedir.23 Dünyan›n neredeyse her yerinde bütün çingeneler ayn› dili (Romani dilini) konuflmaktad›r.24
Her toplum gibi çingenelerin de bir dini vard›r. “DEL” ad› verilen
erkek bir tanr›ya inan›rlar ve tek tanr›l› olan bu dinin ad› “Romania”’d›r. Ancak yüzy›llar süren yerlefliklefltirme ve asimilasyon
politikalar› sonucunda, çingenelerin bulunduklar› ülkelere göre
dinlerinin de de¤iflti¤i görülmektedir.25

Türkiye’de çingeneler, “Kipt”i, Do¤u Anadolu’da “Pos”, Hakkari,
Mardin Siirt ve Van’›n güneyinde “M›rti, Koçer veya Arabac›”, Erzurum, Artvin ve Bayburt, Erzincan ve Sivas çevresinde “pofla”
olarak adland›r›lmaktad›r.33

Özellikle iflsizlik, sa¤l›k, e¤itim ve kötü yerleflim nedeniyle çingeneler, Avrupa’da yaflayan di¤er etnik gruplar içinde en kötü durumda olanlard›r.26

Türkiye’de çingenelerin yayg›n olarak yaflad›klar› bilinen iller,
aras›nda ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, K›rklareli, Edirne, ‹zmit, Afyon,
Tokat, Sivas, Denizli, Mardin, Gaziantep, Kahramanmarafl, Adana ve Samsun yer almaktad›r.34 ‹stanbul’da çingeneler, Kas›mpafla, Çürüklük, Küçükbakkalköy, Sulukule, Üsküdar ve Selams›z gibi spesifik mahallelerde yaflamaktad›r.

III- TÜRK‹YE’DEK‹ Ç‹NGENELER
A- Tarihsel Olarak Türkiye Çingeneleri:
1475 tarihinde, Osmanl›’n›n Balkan bölgesi için haz›rlanm›fl olan
vergi düzenlemelerinde, hem göçebe hem de yerleflik çingenelerin, inan›fllar›, çingene nüfusunun yo¤un oldu¤u bölgeler, çingenelerin meslekleri ve yasal statüleri yer almaktad›r.27

Üsküdar, Paflalar ve Rumeli’de ve Van’da yaflayan çingeneler,
Romani dilini konuflmaktad›r.35 Ancak Anadolu’ya göç eden çingenelerin konufltuklar› dil Farsça ve Türkçe kökenli sözcükleri
de içermektedir.36

Kanuni Sultan Süleyman zaman›nda, 1530 tarihli Kanuname-i
K›btiyan› Vilayet-i Rumeli kanunu ile Rumeli’nde yaflayan çingenelerin ödeyecekleri vergi tutarlar› düzenlenmiflti. Bu kanunda
ayr›ca, ikametine izin verilen bölgeden izinsiz olarak ç›kan çin-

Çingenelerin, Müslüman olmakla birlikte, H›ristiyanl›¤›n çeflitli
43

kurallar›n› sürdürdü¤ü ve Balkanlar’da yaflayan bütün Müslüman
çingeneler gibi Türkiye’de yaflayan çingenelerin de may›s›n ilk
haftas› s›ralar›nda bahar flenli¤i
olarak bilinen H›d›rellez’i kutlad›klar› bilinmektedir. Van’da yaflayan çingenelerin Müslüman oldu¤u ancak Tokat’da yaflayan
çingenelerin bir k›sm›n›n halen
H›ristiyan kald›¤›, Türkiye’nin do¤usunda yaflayan çingenelerin bir
k›sm›n›n ise Alevi, fiafi veya ‹smaili mezheplerine ba¤l› oldu¤u görülmektedir.37

‹nsan Haklar› için Uluslararas›
Helsinki Federasyonu’nun 2005
y›l› Türkiye raporunda, Yabanc›lar›n Türkiye’de ‹kamet ve Seyahatleri Hakk›nda Kanun’un
m.21/son hükmünün halen yürürlükte olmas› olumsuz elefltirilerin nedeni olmufltur.44
Son olarak, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin Kat›l›m› Yönünde ‹lerlemesi Hakk›nda,
2006 y›l› düzenli raporunda45
“Çingeneler konusunda, ‹skân
Kanunu’nda, 2006 Eylül ay›nda
yap›lan de¤ifliklikle çingenelere
yönelik ayr›mc› hükümler kald›r›lm›flt›r. Ancak Yabanc›lar›n Türkiye’de ‹kamet ve Seyahatleri
Hakk›nda Kanun’da Çingeneler
aleyhine ayr›mc› hükümler yer
almaya devam etmektedir.” ifadeleri yer almaktad›r.

Avrupa çingeneleri gibi Türkiye
çingeneleri de müzisyenlik çiçek
sat›c›l›¤›, sepetçilik, hurda eflya
toplama, kalayc›l›k, demircilik ve
küçük çapl› ticaret yaparak yaflam›n› sürdürmektedir.38
Türkiye’de yaflayan çingeneler,
Avrupa’da yafland›¤› gibi büyük
bir soyk›r›ma maruz kalmam›flt›r. Ancak, Türkiye’de var olan Çingene organizasyonlar› Avrupa’da oldu¤u kadar etkili de¤ildir ve
çingeneler üzerine yap›lm›fl çok az çal›flma mevcuttur.

Uluslararas› ve ulusal platformlarda, çingenelere iliflkin olarak Türkiye’ye yönelik yo¤unlaflan
olumsuz elefltiriler karfl›s›nda, yabanc› çingenelerin Türkiye’ye
girifl, ikamet ve seyahat özgürlükleri ve s›n›r d›fl› edilmelerinin incelenmesi ihtiyac› bulunmaktad›r.

Bugün Türkiye’de resmî olarak 500,000 çingene yaflamaktad›r.
Ancak gerçek rakam›n 2 milyon oldu¤u düflünülmektedir.39

Yürürlükten kald›r›lan 2510 say›l› ‹skân Kanunu’nun 4.maddesi,
2848 Say›l› Kanun’un 3.maddesine Ek 3657 say›l› Kanun’un
1.maddesi ve ‹skân Muafiyetleri Nizamnamesi’nin 9.maddesi ile
kimlerin göçmen vizesi verilmesi uygun olmayan kifliler oldu¤u
tespit edilmiflti.

Sonuç olarak “yabanc› çingene”, “Türk vatandafl› say›lmayan ve
Hindistan’dan ç›kt›klar› söylenen, dünyan›n çeflitli yerlerinde yaflayan bir topluluktan olan kimsedir.” 40
IV- YABANCI Ç‹NGENELER‹N TÜRK‹YE’YE G‹R‹fi, ‹KAMET,
SEYAHAT ÖZGÜRLÜKLER‹ VE TÜRK‹YE’DEN SINIR DIfiI
ED‹LMELER‹
Gerek uluslararas› alanda gerekse ulusal platformlarda, mevcut
çingene karfl›tl›¤›na iliflkin raporlarda, Türkiye’ye yönelik olumsuz elefltiriler giderek yo¤unlaflmaktad›r.

2510 say›l› ‹skân Kanunu’nun 4.maddesinde, anarflistler, casuslar, göçebe çingeneler ve memleket d›fl›na ç›kar›lm›fl bulunanlara göçmen vizesi verilmeyece¤i düzenlenmekteydi.

Irkç›l›k ve Hoflgörüsüzlü¤e Karfl› Avrupa Komisyonu’nun 25 Haziran 2004 tarihli Türkiye raporunda41, 2510 say›l› 1934 tarihli
‹skân Kanunu’nun 4. maddesi ile yabanc› çingenelerin göçmen
olarak Türkiye’ye giriflinin engellendi¤ine dikkat çekilmifltir.

2848 say›l› Kanunun 3. maddesine Ek 3657 say›l› Kanunun 1.
maddesinin 3. bendinde göçmen olarak kabul edilemeyecek kifliler aras›nda 2510 say›l› Kanununun 4. maddesinde yaz›l› flah›slar say›lm›fl ve ard›ndan özel olarak meskûn (yerleflik) ve gayri meskûn (yerleflik olmayan) çingenelerin göçmen olarak kabul
edilmeyecekleri belirtilmiflti.

Avrupa Roma Haklar› Merkezi (European Roma Rights CentreERRC) taraf›ndan ‹skân Kanunu’nun 4. maddesi, ayr›mc›l›k içerdi¤i gerekçesiyle elefltirilmifltir.42 Dom Araflt›rma Merkezi, ‹skân
Kanunu’nun 4. maddesinin yürürlükten kald›r›lmas› gerekti¤i
vurgulanm›flt›r.43

‹skân Muafiyetleri Nizamnamesi’nin 9. maddesinde de ‹skân Kanununun 4. maddesine paralel olarak “Türk kültürüne ba¤l› olmayanlara, anarflistlere, göçebe çingenelere, memleket d›fl›na
ç›kar›lm›fl olanlara muhacir ka¤›d› verilmez.” hükmü yer almaktayd›.
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MAKALE
Göçmen kabulü iflleminin Bakanlar Kurulu Kararlar› çerçevesinde yürütülmesi dolay›s›yla politik bir durum arz etti¤i kuflkusuzdur.46 Ulus devlet yaratma düflüncesinin bir arac› olan 2510 say›l› ‹skân Kanunu, hem Osmanl›’dan ayr›lan yerlerdeki Türk soylular›n göçmen olarak kabulü, hem de iç iskân konusu ile ilgili
tedbirleri almay› hedefleyen, dönemin siyasî yap› ve ideolojilerini yans›tan bir düzenlemedir.47 Burada tart›fl›lmak istenen, dönemin ideolojik ve siyasî yap›s›n›n niteli¤i olmay›p, 1934 tarihli ‹skân Kanunu’nun yabanc› çingenelerin göçmen olarak Türkiye’ye
kabulüne iliflkin yürürlükten kald›r›lan düzenlemeleridir.48

ye aç›s›ndan son derece önemlidir. Nitekim, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin kat›l›m› yönünde ilerlemesine iliflkin 2006
‹lerleme Raporunda, çingenelere yönelik ayr›mc› hükümlerin
kald›r›lm›fl olmas› olumlu bir ilerleme olarak de¤erlendirilmifltir.
Türk Yabanc›lar Hukukunda yabanc›lar›n s›n›r d›fl› edilmesi, bir
idari karar sonucu ortaya ç›kmaktad›r ve dört farkl› kanunda düzenlenmifltir. Bu kanunlar, Y‹SHK, Pasaport Kanunu, Vatandafll›k Kanunu ve 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu51’dur.
Yabanc› çingenelerin Türkiye’den s›n›r d›fl› edilmelerine iliflkin
Y‹SHK’in 21.maddesinin 3. f›kras›nda yer alan ,

Göçmen baflvurular› reddedilecek kifliler aras›nda çingenelerin
de yer almas›, baflkaca bir gerekçe bulunmaks›z›n kategorik olarak çingenelerin göçmen s›fat›yla Türkiye’ye girifl yapacak yabanc›lar aras›ndan ç›kar›ld›¤›n› göstermekteydi.

“Tâbiiyetsiz veya yabanc› devlet tebaas› olan çingenelerin ve
Türk Kültürüne ba¤l› olmayan yabanc› göçebelerin s›n›r d›fl› edilmelerine ‹çiflleri Bakanl›¤› salahiyetlidir.”
düzenlemesinin, gerek uluslararas› alanda Türkiye’ye getirilen
olumsuz elefltiriler, gerekse doktrinde yer alan görüfller nedeniyle yeniden de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

2510 say›l› ‹skân Kanunu’nun yürürlükten kald›r›lmas› ve bu kanun kapsam›ndaki konular›n günümüz flartlar›na göre yeniden
düzenlenmesi amac›yla, 07.01.2003 tarihinde TBMM’ye sunulan ‹skân Kanunu Tasar›s›, 19.09.2006 tarihinde kabul edilerek
kanunlaflm›flt›r.

‹nsan Haklar› için Uluslararas› Helsinki Federasyonu’nun 2005
Türkiye raporunda, Y‹SHK m.21/3 hükmü, benzer flekilde, baflkaca bir neden bulunmaks›z›n, do¤rudan do¤ruya çingenelerin
s›n›r d›fl› edilmelerine iliflkin bir düzenleme olarak yorumlam›fl
ve söz konusu hüküm, Türkiye hakk›ndaki olumsuz elefltirilerin
nedeni olmufltur.

5543 say›l› ‹skân Kanunu ile, 2510 say›l› ‹skân Kanununun çingenelerin göçmen olarak Türkiye’ye kabulünü yasaklayan 4.
maddesi de yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Buna göre, ‹skân Kanununun 4. maddesi, “Göçmen olarak kabul edilmeyecekler.” bafll›¤› ile afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin Kat›l›m› Yönünde ‹lerlemesine ‹liflkin 2006 y›l› ‹lerleme Raporunda, “Yabanc›lar›n Türkiye’de
‹kametleri ve Seyahatleri Hakk›ndaKanun’da Çingeneler aleyhine
ayr›mc› hükümler yer almaya devam etmektedir.” ifadesi yer almaktad›r.

“Türk soyundan ve Türk kültürüne ba¤l› olmayan yabanc›lar ile
Türk soyundan ve Türk kültürüne ba¤l› olup da s›n›r d›fl› edilenler
ve güvenlik bak›m›ndan Türkiye’ye gelmeleri uygun görülmeyenler
göçmen olarak kabul edilmezler.”

Y‹SHK m.21/3 hükmünün do¤rudan do¤ruya çingenelerin s›n›r
d›fl› edilmelerine iliflkin “ayr›mc›” bir düzenleme oldu¤unu savunmak, “Yabanc›lar›n Ülkeyi Terke Davet veya S›n›r D›fl› Edilmeleri” üst bafll›¤› dahilindeki di¤er maddeler ile olan ba¤lant›s›n› çözümlemekten uzak bir yaklafl›m olacakt›r.

5543 say›l› ‹skân Kânunu ile, mülteci çingenelerin ikamet ve seyahat özgürlüklerine yönelik olan 1. ve 9. maddelerdeki ifadeleri de kanun metninden ç›kar›lm›flt›r.
Yabanc› çingenelerin göçmen olarak Türkiye’ye girifl yapmalar›n› yasaklayan söz konusu hükümlerin yürürlükten kald›r›lmas›yla, Anayasa’n›n 10 maddesinde düzenlenen kanun önünde eflitlik ilkesine, temel hak ve hürriyetlerin yabanc›lar için milletleraras› hukuka uygun olarak kanunla s›n›rlanabilece¤ine iliflkin 16.
maddesine49, 90. maddesinin son f›kras›na50 ve 66. maddesine
ayk›r›l›k ortadan kalkm›flt›r.

Y‹SHK m.21/3 hükmünün, kategorik olarak yabanc› çingenelerin baflka bir neden bulunmaks›z›n, Türkiye’den s›n›r d›fl› edilece¤i fleklindeki bir yorum, kanun koyucunun temel hak ve özgürlüklere yönelik her yasal düzenlemesinin s›n›rlama kavram› ile
özdefl oldu¤u fikrinden kaynaklanmaktad›r. Bir düzenleme, belli
bir temel hak ve özgürlü¤ün güvence alt›na ald›¤› yaflam kesitini, “norm alan›n›” daraltma sonucu do¤uruyorsa ancak s›n›rlama olarak nitelenebilir. Fakat bir temel hakk› güçlendirici, onun
daha kolay ve etkin bir biçimde kullan›lmas›n› sa¤layan düzenlemeler s›n›rlama de¤ildir.52

Eflitlik ilkesinin, tart›flma götürmez genel ve evrensel bir ilke oldu¤u konusunda hem fikir olunmas›na ve onunla birlikte an›lan
ayr›m gözetmeme ilkesine karfl›n, aç›kça eflitlik ilkesi ve ayr›mc›l›k yasa¤›na ayk›r› bu hükümlerin 2006 y›l›na kadar yürürlükte
kalm›fl olmas›, en yumuflak ifadeyle flafl›rt›c›d›r.

Çözüme kavuflmas› gerekli nokta, Y‹SHK m.21/3 düzenlemesinin, münhas›ran s›n›r d›fl› etmeye yetkili mercilere iliflkin bir düzenleme olup olmad›¤›d›r. Y‹SHK’in yabanc›lar›n s›n›r d›fl› edil-

5543 say›l› ‹skân Kanunu ile çingenelere iliflkin düzenlemelerin
yürürlükten kald›r›lmas› Avrupa Birli¤i’ne girifl sürecindeki Türki45

melerine iliflkin hükümleri “Yabanc›lar›n Ülkeyi Terke Davet veya S›n›r D›fl› Edilmeleri” üst bafll›¤› dahilinde üç ayr› alt bafll›k alt›nda, 19,20,21,22.maddeleri aras›nda düzenlenmifltir.

rini s›n›rlay›c› herhangi bir düzenleme bulunmamaktad›r. Bu durumda, yabanc› çingenelere iliflkin farkl› düzenleme ve uygulamalar› bulunmayan ve üstelik 2510 say›l› ‹skân kanununun söz konusu hükümlerini yürürlükten kald›ran Türkiye’nin, özel olarak çingene karfl›t› ve ayr›mc› bir politika yürüttü¤ü söylenemeyecektir.

Bu alt bafll›klardan ilki, “Muz›r fiah›slar” ‘d›r ve “Muz›r fiah›slar”
alt bafll›¤› alt›nda sadece 19.madde hükmü yer almaktad›r. 19
maddede, s›n›r d›fl› edilebilecek yabanc›lar›n “‹çiflleri Bakanl›¤›nca memlekette kalmas› umumi güvenli¤e, siyasi ve idari icaplara ayk›r› say›lan yabanc›lar” oldu¤u dolay›s›yla “Muz›r fiah›slar”›n kimler olabilece¤i düzenlenmektedir.

Birbirlerimizin farkl›l›klar›n› kabul ederek, toplumsal bar›fl› hedef
alarak birlikte yaflamay› içimize sindirmeyi ö¤renmemiz gerekiyor. Mevcut yasal düzenlemeler yürürlükten kalksa da farkl›
olanla birlikte yaflamay› ö¤renmedi¤imiz sürece, toplumsal bar›fl›n yerini yeniden ›rkç›l›k, yabanc› düflmanl›¤› ve ayr›mc›l›¤a b›rakmas› kaç›n›lmaz olacakt›r. Herkesin bar›fl içinde ve eflit olarak yaflayabildi¤i bir ülke, gerçekten demokratikleflme yolunu
tamamlam›fl say›lmal›d›r.

Madde metninde s›n›r d›fl› edilme sebepleri aras›nda say›lan
“genel güvenli¤e ayk›r›l›k” pek çok uluslararas› sözleflmede de
yer alan genel bir gerekçedir. Ancak siyasî ve idarî icaplara ayk›r›l›k kavramlar›n›n içeri¤i belirsizli¤ini korumaktad›r ve kapsam› çok genifltir.53 Özellikle idarî icaplar kavram› de¤iflik yorumlara elveriflli niteliktedir.54
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