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Giriş	
	

Liberal	 demokrasilerde	 politikacılar,	 normatif	 gerekçeler	 ve	 ampirik	

analizlere	dayanan	politika	önerilerini	haklı	gösterme	eğilimindedirler	 (Fischer	

2006).1 	Dolayısıyla,	 ahlâkî	 akıl	 yürütme	 ile	 argümanlarını	 desteklemek	 için	

normatif	 ve	 ampirik	 varsayımlar	 yapmaktadırlar.	 (Kagan	 1998)2	Politikaları	

yürüten	 uzmanların,	 sınır	muhafızları	 da	 dahil	 olmak	 üzere	 ahlaki	 gerekçelere	

başvurdukları	 görülmüştür.	 	 Yakın	 tarihli	 bir	 araştırmada	 ortaya	 çıkmıştır	 ki	

Frontex	 çalışanları	 faaliyetlerinin	 ahlaki	 bir	 değer	 taşıdığına	 inanıyorlar;	 ve	

göçmen	kaçakçılığıyla	mücadele	etmek,	AB’de	ekonomik	çöküntüyü	engellemek,	

AB	 vatandaşlarının	 güvenliğini	 arttırmak	 ve	 daha	 da	 önemlisi	 göçmenlerin	

hayatını	 kurtarmak	 gibi	 büyük	 hedefleri	 ima	 ederek	 uygulamalarını	 haklı	

gösteriyorlar.	(Ioannides	and	Tondini	2010:	101)3	

	

Normatif	 gerekçelendirmenin,	 sınır	 güvenliği	 çalışanlarının	 davranışları	 ve	

kamuoyu	 üzerinde	 etkisi	 vardır,	 ayrıca	 sosyal	 uygulamaları	 da	 etkilerler.	 Bu	

gerekçelendirmeler	 ‘söylemleri’	 oluşturur;	 söylemler	 ile	 sosyal	 uygulamalar	

arasında	 da	 diyalektik	 bir	 ilişki	 vardır.	 (Fairclough	 2005)4		 Bu	 diyalektik	 ilişki	

dinamiği,	 uluslararası	 ilişkilerde	 normların	 ortaya	 çıkışına	 etki	 ettiği	

keşfedilmiştir.	 (Finnemore	 and	 Sikkink	 1998)5	Yeni	 bir	 norm	önce	 ‘söz	 eylemi’	

olarak	 ortaya	 çıkar,	 ardından	devletler	 bu	 norma	 atıf	 yapmaya	 başlarlar	 ve	 bu	

normun	 kurumsallaştığı	 görülür.	 Sonrasında,	 diğer	 devletler,	 STK’lar	 ve	

uluslararası	 örgütler,	 ‘sosyalleştirme’	 yoluyla,	 bu	 yeni	 normun	 kabul	 edilmesi	

için	diğer	devletleri	teşvik	ederler,	en	nihayetinde	bu	norm	bir	çok	yerde	kendini	

gösterir.	Son	aşamada,	bu	yeni	norm	uluslararası	politikalarda	dominant	bir	hale	

gelir	ve	kabul	eden	devletler	bunu	içselleştirir.	(Perkowski	2012)6	

																																																								
1	FISCHER,	F.	(2006)	Handbook	of	Public	Policy	Analysis:	Theory,	Politics,	and	Methods.	Boca	
Raton:	Taylor	&	Francis.	
2	KAGAN,	S.	(1998)	Normative	Ethics,	Colorado,	Westview	Press.	
3	IOANNIDES,	I.	&	TONDINI,	M.	(2010)	Ethical	Security	in	Europe?	Empirical	Findings	on	Value	
Shifts	and	Dilemmas	across	European	Internal-External	Security	Policies.	INEX	Research	Project.	
4	FAIRCLOUGH,	N.	(2005)	'Critical	Discourse	Analysis	in	Transdisciplinary	Research',	53-70	in	
Wodak,	R.	&	Chilton,	P.	(eds.)	A	New	Agenda	in	(Critical)	Discourse	Analysis.	Amsterdam,	John	
Benjamins	Publishing	Co.	
5	FINNEMORE,	M.	&	SIKKINK,	K.	(1998)	'International	Norm	Dynamics	and	Political	Change'.	
International	Organization,	52(4):887-917.	
6	PERKOWSKI,	N.	(2012)	A	normative	assessment	of	the	aims	and	practices	of	the	European	
border	management	agency	Frontex,	s.5,	University	of	Oxford,	Refugee	Studies	Centre	
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Avrupa	Birliği,	Değerler	Topluluğu	
	

1957'de	 Avrupa	 Ekonomik	 Topluluğu	 kurulurken,	 ‘insan	 hakları’	

belgelerde	ve	siyasi	 tartışmalarda	marjinal	bir	rol	oynamıştır.	Fakat,	Komisyon,	

Konsey	ve	Avrupa	Adalet	Divanı	tarafından,	bugün,	Birliğin	kurulmasında	temel	

değerler	 oldukları	 iddiaları	 doğru	 değildir.	 (Williams	 2010:	 110)7	Hatta,	 insan	

hakları,	 büyük	 oranda	 ulusal	 mahkemelerdeki	 zorluklardan	 kaçınmak	 için,	

topluluk	 düzeyinde	 araçsal	 olarak	 tanınmaya	 başlandı.	 (Williams	 2009:	 564)8	

Bununla	 birlikte,	 AB	 günümüzde	 kendini	 bir	 ‘değerler	 topluluğu’	 olarak	

tanımlıyor	ve	kurucu	antlaşmalarında	 temel	değerleri	paylaşmaya	büyük	önem	

vermektedir.	 (Pace	 2007:	 668) 9 	Bu,	 1990'lı	 yıllardan	 beri	 egemen	 olan,	

paylaşılan	 inançlara	dayanan	ortak	bir	AB	kimliğini	beslemek	 için	algılanan	bir	

ihtiyacın	 bir	 sonucudur.	 2003	 yılında,	 AB	 Dönem	 Başkanlığı	 resmi	 olarak	

Avrupa'yı	'Bir	Değerler	Topluluğu'	olarak	nitelendirdi.	(Wagnsson	2010:	1098)10	

	

Normatif	 ilkelerin	gelişimi	Lizbon	Antlaşması'ndaki	 ‘anayasallaştırmayla’	

zirve	 yapmıştır.	 (Manners	 2002:	 48).11	AB'nin	 bir	 Değerler	 Topluluğu	 olarak	

gerçekliği	 ile	 ilgili	 bilimsel	 tartışmalar	 olsa	 da,	 yalnızca	 kendi	 kendini	 temsil	

etmenin	aksine,	bugüne	kadar	söylemsel	yapısı	oldukça	gelişmiştir.	(Heit	2005)12		

Konsey,	 Komisyon	 ve	 Parlamento’daki	 veya	 üye	 devletler	 seviyesindeki	 AB	

politikacılarının	 çoğu,	bu	normatif	 söylemi	harekete	geçirir.	 (Diez	2005:	620)13	

Bu	söylem,	ortak	bir	kimliğin	geliştirilmesi,	ortak	bir	etnik	kimliğin	yokluğunda	

siyasi	topluluk	duygusu	için	son	derecede	önemlidir.			

	

																																																								
7	WILLIAMS,	A.	(2010)	The	Ethos	of	Europe:	Values,	Law	and	Justice	in	the	EU,	Cambridge,	
Cambridge	University	Press.	
8	WILLIAMS,	A.	T.	(2009)	'Taking	Values	Seriously:	Towards	a	Philosophy	of	EU	Law.'	Oxford	
Journal	of	Legal	Studies,	29(3):549-578.	
9	PACE,	M.	(2007)	'Norm	Shifting	from	EMP	to	ENP:	The	EU	as	a	Norm	Entrepreneur	in	the	
South?'	Cambridge	Review	of	International	Affairs,	20(4):659-675.	
10	WAGNSSON,	C.	(2010)	‘Divided	Power	Europe:	Normative	Divergences	among	the	EU	‘Big	
Three.’’	Journal	of	European	Public	Policy,	17(8):1089-1105.	
11	MANNERS,	I.	(2002)	European	[Security]	Union:	From	Existential	Threat	to	Ontological	
Security,	Copenhagen,	Copenhagen	Peace	Research	Institute	COPRI.	
12	HEIT,	H.	(2005)	Die	Werte	Europas:	Verfassungspatriotismus	Und	Wertegemeinschaft	in	Der	
EU?,	Münster,	LIT	Verlag.	
13	DIEZ,	T.	(2005)	'Constructing	the	Self	and	Changing	Others:	Reconsidering	Normative	Power	
Europe'.	Millennium-Journal	of	International	Studies,	33(3):613-636.	
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AB'nin	dayandığı	iddia	edilen	temel	değerler,	Avrupa	kimliğini	ve	Avrupa	

meşruiyeti	 için	 önemlidir,	 çünkü	 bunları	 AB	 politikalarında	 uygulamamak,	 AB	

vatandaşlarının	 gözünde	 ve	 de	 üçüncü	 ülke	 vatandaşlarının	 algısında,	 güçlü	

olumsuz	 etkilere	 neden	 olabilir	 ve	 Avrupa	 projesinin	 meşruluğunu	 tehdit	

edebilir.	(Canivez	2010:	864)14	

	
Avrupa	Birliği	ve	Frontex	Tarafından	Kucaklanan	Değerler		
	

Birliğin	 kendisini	 Bir	 Değerler	 Topluluğu	 olarak	 temsil	 ettiği	 saptanmış	

olmakla	 birlikte,	 benimsenen	 değerlerin	 niteliğine	 ilişkin	 daha	 fazla	 araştırma	

yapılması	 gerekmektedir.	 AB	 vatandaşlarının	 büyük	 çoğunluğuna	 göre	 insan	

hakları,	barış	ve	demokrasi	Birliğin	en	çok	temsilcisi	olduğu	değerlerdir.	(Balfour	

2008:	 165)15	Ayrıca,	 temel	 olarak	 kabul	 edilen	 değerler,	 Lizbon	 Anlaşması	 ile	

değiştirilen	Avrupa	Birliği	Antlaşması	Konsolide	Versiyonu'nda	açıklanmaktadır.	

Madde	2:	Birlik,	insan	onuruna	saygı,	özgürlük,	demokrasi,	eşitlik,	hukukun	

üstünlüğü	 ve	 azınlıklara	 mensup	 kişilerin	 hakları	 da	 dahil	 olmak	 üzere	 insan	

haklarına	saygı	değerleri	üzerine	kuruludur.	

	

Madde	 3.5	 ve	 21.1'de	 AB,	 dış	 dünya	 ile	 ilişkilerinde	 de,	 dayanışma	 ve	

eşitlik	 değerlerine,	 insan	 haklarının	 korunmasına,	 demokrasi,	 hukukun	

üstünlüğü	ve	uluslararası	hukuka	sıkı	sıkıya	bağlı	kalacağını	taahhüt	etmektedir.	

Madde	 6.1’de	 Madde	 6.1'de,	 Avrupa	 Birliği	 Temel	 Haklar	 Bildirgesi'nin	 yasal	

olarak	bağlayıcı	olduğu	belirtilmiştir.	Tüzükte,	bir	dizi	temel	haklar	benimsenmiş	

olup	bunların	birçoğu	dış	sınır	kontrolüyle	ilgilidir.	 	En	önemlisi,	insanlık	onuru	

üzerine	 maddeler	 (Madde	 1),	 işkence	 ve	 insanlık	 dışı	 muamele	 veya	 cezanın	

yasaklanması	(Madde	3),	özgürlük	ve	güvenlik	hakkı	(Madde	6),	kişisel	verilerin	

korunması	 (Madde	 18),	 kişilerin	 sınır	 dışı	 edilmesi	 veya	 iadesi	 durumunda	

korunma	 (Madde	19)	 ve	 etkili	 başvuru	hakkı	 ve	 adil	 yargılanma	hakkı	 (Madde	

47).	 Kopenhag	 Kriterlerine	 bakıldığında,	 yine	 demokrasi,	 hukukun	 üstünlüğü,	

insan	haklarına	saygı	ve	azınlıklara	saygı	koruma	altındadır.		
																																																								
14	CANIVEZ,	P.	(2010)	'Review	Essay:	Under	Consideration:	Furio	Cerutti	and	Sonia	Lucarelli	
(eds.),	the	Search	for	a	European	Identity:	Values,	Policies	and	Legitimacy	of	the	European	
Union’.	Philosophy	&	Social	Criticism,	36(7):857-870.	
15	BALFOUR,	R.	(2008)	'Human	Rights	Promotion',	159-175	in	Cerutti,	F.	&	Lucarelli,	S.	(eds.)	The	
Search	for	a	European	Identity:	Values,	Policies	and	Legitimacy	of	the	European	Union.	New	York,	
Taylor	&	Francis.	
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Dış	 sınırların	kontrolünde	uygulanan	değerleri	 incelemek	 için	 ‘Schengen	

Sınır	 Kuralları’	 (Schengen	 Borders	 Code)	 çok	 önemlidir.	 İçinde,	 geri	 gönderme	

yasağı	(Madde	3	(b)),	sığınma	başvurusunda	bulunma	hakkı	(Madde	13	(1))	ve	

insan	 onuruna	 saygı	 (Madde	 6	 (1))	 önemli	 olarak	 kabul	 edilen	 prensipler.	 Bu	

kurallar,	Nisan	2010'da	Frontex'in	denizdeki	faaliyetleri	ile	ilgili	olarak,	Frontex	

misyonlarını	 temel	haklara	ve	geri	göndermeme	ilkesine	saygı	göstermeye	aynı	

zamanda	uluslararası	korumayı	gerektiren	kişilerin	spesifik	 ihtiyaçlarına	açıkça	

belirten	bir	Konsey	Kararı	ile	desteklenmiştir.	

	

Frontex'in	Kuruluş	Yönetmeliği	 başlangıcında	 temel	değerleri	 ve	hakları	

açık	bir	şekilde	tanır:	

Bu	Tüzük,	Avrupa	Birliği	Antlaşması'nın	6	(2)	Maddesi	tarafından	tanınan	

ve	Avrupa	Birliği	Temel	Haklar	Bildirgesi'nde	belirtilen	temel	haklarına	saygılıdır	

ve	ilkeleri	gözetir.	(Avrupa	Birliği	Konseyi	2004:	s22)16	

Üstelik,	 bir	 AB	 ajansı	 olarak,	 Frontex	 yasal	 olarak	 Avrupa	 Birliği	 Temel	

Haklar	Şartı’na	bağlıdır	ve	Avrupa	Adalet	Divanı'nın	yetkisine	tabidir.	

	
Frontex’in	Kuruluşu	
	

Tarihsel	 bağlamında	 Frontex	 incelendiğinde	 ajansın,	 'güvenlik'	

gerekçeleriyle	 'akıllı'	 kontrol,	 teknoloji	 ve	 özellikle	 biyometrik	 verilerin	 artan	

kullanımı	 da	 dahil	 olmak	 üzere,	 daha	 fazla	 gözetim	 yolunda	 daha	 büyük	 bir	

değişimin	sadece	bir	parçası	olduğu	ortaya	çıkıyor.	(Bigo	2011,	Baldaccini	2008,	

Walters	2011)171819	

	

Kurulması,	 AB	 dış	 sınır	 kontrolünde	 artan	 işbirliğine	 duyulan	 ihtiyaca	

cevap	 olarak	 gelmiştir;	 üç	 temel	 neden	 gösterilebilir.	 Öncelikle,	 medyanın	 ve	

																																																								
16	COUNCIL	OF	THE	EUROPEAN	UNION	(2004)	Council	Regulation	(EC)	No	2007/2004	
Establishing	a	European	Agency	for	the	Management	of	Operational	Cooperation	at	the	External	
Borders	of	the	Member	States	of	the	European	Union.	
17	BIGO,	D.	(2011)	'Freedom	and	Speed	in	Enlarged	Borderzones',	31-50	in	Squire,	V.	(ed.)	The	
Contested	Politics	of	Mobility:	Borderzones	and	Irregularity.	New	York,	Routledge.	
18	BALDACCINI,	A.	(2008)	'Counter-Terrorism	and	the	EU	Strategy	for	Border	Secuirty:	Framing	
Suspects	with	Biometric	Documents	and	Databases'.	European	Journal	of	Migration	and	Law,	
10(1):31-49.	
19	WALTERS,	W.	(2011)	'Rezoning	the	Global:	Technological	Zones,	Technological	Work	and	the	
(Un-)Making	of	Biometric	Borders',	51-73	in	Squire,	V.	(ed.)	The	Contested	Politics	of	Mobility:	
Borderzones	and	Irregularity.	New	York,	Routledge.	
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halkın	 yüksek	 düzeyde	 ilgisini	 çeken	 göç,	 Soğuk	 Savaş'ın	 sona	 ermesi	 ve	 göç	

biçimlerinin	 değiştiği	 1990'larda	 tartışmalı	 bir	 konu	 haline	 gelmiştir.	 İkinci	

olarak,	Birliğin	doğu	genişlemesi	sınır	yönetimi	konusunda	yeni	zorluklar	getirdi.	

Üçüncüsü	de,	 11	Eylül,	 terörle	 göçün	 giderek	 artan	bir	 şekilde	 bütünleşmesine	

yol	 açtı	 ve	bu	da	devletlerin	 sınırlarını	 koruma	kararlılığını	 artırdı.	 (Perkowski	

2012)	20	

	

Bazı	 kişiler,	 1970'lerden	 beri	 göçün	 güvenlikleştirildiğini	 savunsa	 da,	

2000'lerin	 başında	 daha	 yoğun	 bir	 güvenlikleştirme	 olmuştur	 ve	 göç	 ‘tehdit’	

olarak	 görülmeye	 başlanmıştır.	 Fakat,	 bir	 meseleyi	 tehdit	 olarak	 yükseltmek	

iktidar	 ve	 meşruiyet	 mücadelesinde	 bir	 araçtır.	 Bununla	 birlikte,	

güvenlikleştirme,	 daha	 güvenli	 bir	 toplum	 değil,	 gerçek	 ya	 da	 algılanan	

tehditlerden	 kaynaklanan	 sürekli	 korku	 içinde	 yaşayan	 bir	 toplum	

yaratmaktadır.	 (Huysmans	 2006)21	Diğer	 yandan,	 güvenlikleştirme,	 onu	 ortaya	

çıkaran	 seçkinler	 için	 uzun	 vadede	 zararlı	 olmaktadır	 çünkü	 sınır	 kontrolü	 ve	

sınırların	 kapanması	 için	 gerçekçi	 olmayan	bir	 talep	 yaratıyor	 ve	 siyasetçilerin	

uzun	 vadede	 hareket	 alanını	 kısıtlıyor.	 (Karyotis	 2011:	 23) 22 	Bu,	 özellikle	

düzensiz	 göçün	 güvenlikleştirilmesi	 sonuçlarında	 görülebilir:	 düzensiz	 göçmen	

olarak	 nitelendirilen	 kişilerin	 durdurulmasındaki	 herhangi	 bir	 açık	 başarısızlık	

siyasi	aktörlerin	meşruluğunu	tehdit	eden	eder.		

	

Avrupa	Birliği	Üye	Ülkeleri	Arasında	Uzlaşmanın	Ortaya	Çıkışı	

	

Schengen	anlaşmasının	bir	parçası	olarak,	göç	ve	sığınma	ile	ilgili	işbirliği,	

1980'lerden	 itibaren	 sadece	 bazı	Üye	Devletler	 arasında	 devletlerarası	 işbirliği	

olarak	gelişti.	1992	Maastricht	Antlaşması	ile	AB	çerçevesinde	göç	konusundaki	

işbirliği	 başladı.	 1997	 Amsterdam	 Antlaşması,	 'Özgürlük,	 Güvenlik	 ve	 Adalet	

Alanı'	(AFSJ)	kavramını	getirdi	ve	göç	konularında	daha	ileri	bir	‘topluluklaşma’	

																																																								
20	PERKOWSKI,	N.	(2012)	A	normative	assessment	of	the	aims	and	practices	of	the	European	
border	management	agency	Frontex,	s.10,	University	of	Oxford,	Refugee	Studies	Centre	
21	HUYSMANS,	J.	(2006)	The	Politics	of	Insecurity:	Fear,	Migration	and	Asylum	in	the	EU.	
Abingdon,	Oxon,	Routledge.	
22	KARYOTIS,	G.	(2011)	'The	Fallacy	of	Securitizing	Migration:	Elite	Rationality	and	Unintended	
Consequences',	13-30	in	Lazardis,	G.	(ed.)	Security,	Insecurity	and	Migration	in	Europe.	Surrey,	
Ashgate	Publishing	Limited.	
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sergilendi.	(Pellerin	2005)23	AB	ve	vatandaşları	arasındaki	ilişkiye	vurgu	yapıldı;	

Birlik,	 vatandaşlarla	 olan	 bağlarını	 derinleştirmeye	 ve	 meşruiyetini	 artırmaya	

çalıştı.	 Dahası	 Amsterdam,	 göçün	 güvenlikleştirilmesinin	 devamı	 niteliğini	

taşıyordu.	 (Lavenex	 2001,	 Lavenex	 2005) 24 25 	1999	 Tampere’deki	 Avrupa	

Konseyi	toplantısı	ile	sığınma	ve	göç	politikalarının	dışa	açılması	resmi	olarak	ilk	

defa	kabul	edildi:	

İnsanları	 menşe	 ülkelerinden	 ayrılmalarına	 yol	 açan	 faktörlere	 yönelik	

önleyici	kapsamlı	bir	yaklaşımın	tersine,	Avrupa	politikaları	dışsallaştırma	yoluyla	

istenmeyen	girdilerin	bastırılmasına	odaklandı.	(Lavenex	2007)26	

	

2001'de	 Almanya	 ve	 İtalya,	 bir	 Avrupa	 Sınır	 Polisi	 kurma	 girişimi	

sundular	 ve	 Topluluk	 sınır	 kontrolü	 konusunda	 bir	 fizibilite	 çalışması	 yapıldı.	

(Léonard	 2009:	 377) 27 	Almanya,	 İtalya,	 Komisyon	 ve	 Parlamento	 bu	 fikri	

desteklerken,	 İngiltere	ve	 İskandinav	ülkeleri	egemen	güçlerinden	feragat	etme	

konusunda	 daha	 az	 hevesliydiler.	 (Neal	 2009:	 340,	 Jorry	 2007:	 8,	 Monar	

2005)282930	Bu	 ülkelerin	 isteksizlikleri,	 Laeken	 Avrupa	 Konseyi	 Kararları'nda	

'sınır	muhafızı'	teriminin	kabul	edilmemesine	yol	açtı.	Ancak	kısa	süre	sonra,	11	

Eylül	saldırıları,	güvenlik	kaygılarına	yeni	meşruiyet	ve	öncelik	sağladı.	(Pellerin	

2005)31	

																																																								
23	PELLERIN,	H.	(2005)	'Migration	and	Border	Control	in	the	EU:	Economic	and	Security	Factors',	
in	DeBardeleben,	J.	(ed.)	Soft	or	Hard	Borders?	Managing	the	Divide	in	an	Enlarged	Europe.	
Ashgate,	Aldershot.	
24	LAVENEX,	S.	(2001)	The	Europeanisation	of	Refugee	Policies:	Between	Human	Rights	and	
Internal	Security,	Aldershot,	Ashgate.	
25	LAVENEX,	S.	(2005)	'The	Politics	of	Exclusion	and	Inclusion	in	'Wider	Europe’’,	in	
DeBardeleben,	J.	(ed.)	Soft	or	Hard	Borders?	Managing	the	Divide	in	an	Enlarged	Europe.	
Aldershot,	Ashgate.	
26	LAVENEX,	S.	(2007)	'Shifting	Up	and	Out:	The	Foreign	Policy	of	European	Immigration	
Control',	129-150	in	Guiraudon,	V.	&	Lahav,	G.	(eds.)	Immigration	Policy	in	Europe:	The	Politics	of	
Control.	London,	Routledge.	
27	LÉONARD,	S.	(2009)	'The	Creation	of	Frontex	and	the	Politics	of	Institutionalisation	in	the	EU	
External	Borders	Policy'.	Journal	of	Contemporary	European	Research,	5(3):371-388.	
28	NEAL,	A.	W.	(2009)	'Securitization	and	Risk	at	the	EU	Border:	The	Origins	of	Frontex.'	JCMS:	
Journal	of	Common	Market	Studies,	47(2):333-356.	
29	JORRY,	H.	(2007)	Construction	of	a	European	Institutional	Model	for	Managing	Operational	
Cooperation	at	the	Eu's	External	Borders:	Is	the	Frontex	Agency	a	Decisive	Step	Forward?,	CEPS.	
30	MONAR,	J.	(2005)	'The	European	Union's	'Integrated	Management'	of	External	Borders',	in	
DeBardeleben,	J.	(ed.)	Soft	or	Hard	Borders?	Managing	the	Divide	in	an	Enlarged	Europe.	
Aldershot,	Ashgate.	
31	PELLERIN,	H.	(2005)	'Migration	and	Border	Control	in	the	EU:	Economic	and	Security	Factors',	
in	DeBardeleben,	J.	(ed.)	Soft	or	Hard	Borders?	Managing	the	Divide	in	an	Enlarged	Europe.	
Ashgate,	Aldershot.	
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Komisyon	 başlangıçta	 operasyonel	 bir	 Avrupa	 Sınır	 Güvenliği	 fikrini	 ele	

alırken,	 Konsey	 bu	 fikri	 Haziran	 2002'de	 etkin	 bir	 şekilde	 düşürdü.	 Sınır	

denetiminde	 işbirliğinin	 geliştirilmesine	 duyulan	 ihtiyaç	 basmakalıp	 zorlandığı	

için,	 halihazırda	 var	 olan	 Göç,	 Sınırlar	 ve	 Sığınma	 Stratejik	 Komitesi	 (SCIFA)	

çalışma	grubunun	altında,	bir	uzlaşma	olarak,	Üye	Devletlerin	koordinasyonunda	

görevli	 bir	 Dış	 Sınır	 Uygulayıcı	 Ortak	 Birimi	 kuruldu.	 Ancak	 bu	 Ortak	 Birim,	

Komisyon	 ve	 birkaç	 Üye	 Devlet	 tarafından	 ‘etkisiz’	 olarak	 algılanmıştır.	 (Neal	

2009:	342,	Léonard	2009:	377)3233		

	

Konsey,	 2003	 yılında	 Selanik	 toplantısında,	 “dış	 sınırların	 yönetimi	 için	

operasyonel	 işbirliğinin	 artırılması	 amacıyla,	 Topluluk	 operasyonel	 yapısının	

oluşturulması	 da	 dahil	 olmak	 üzere	 yeni	 kurumsal	 mekanizmaların	

oluşturulması	 gerekliliğinin”	 incelenmesini	 yönünde	 çağrıda	 bulundu.	 (Avrupa	

Birliği	Konseyi	2003:	§14).34	Komisyon,	bu	fırsatı	değerlendirdi	ve	sınır	yönetimi	

faaliyetlerini	daha	sistematik	ve	kalıcı	bir	şekilde	takip	edebilen	bir	Avrupa	Sınır	

Yönetimi	 Ajansı	 önerdi	 ve	 ajansın	 kurulması	 bir	 yıldan	 az	 sürdü.	 Sürecin	 hızlı	

olmasının	nedeni,	Avrupa	Parlamentosu'nun	Frontex'in	kurulmasına	aktif	olarak	

dahil	olmayışıdır.	(Neal	2009)32	

	

Avrupa	Konseyi,	Komisyonun	teklifi	üzerinde	büyük	oranda	anlaşmış	olsa	

da,	yeni	bir	öneri	getirerek,	her	bir	Üye	Devlet'in	ajansın	Yönetim	Kurulunda	bir	

temsilciliği	 olmasını	 sağlamıştır.	 Sadece	 öneri	 sunma	 yetkisi	 olan	 Avrupa	

Parlamentosu,	 özellikle	 temel	 haklar	 açısından	 ajansın	 topluluk	 karakterini	 ve	

hesap	 verebilirliğini	 güçlendirecek	 bir	 takım	 değişiklik	 önerdiyse	 de	 bunlar	

dikkate	 alınmamıştır.	 (Léonard	 2009)33	 Komisyon	 bu	 süreçte	 ciddi	 bir	 rol	

almıştır	 ve	 topluluk	 odaklı	 yaklaşım	 ile	 Üye	 Devletlerin	 egemenliğinden	

vazgeçme	 konusundaki	 isteksizliği	 arasında	 bir	 uzlaşma	 sağlamıştır.	 (Léonard	

2009:	381,	Kasparek	2010)33	35	Yasal	olarak,	Frontex,	Amsterdam	Antlaşması	ile	

																																																								
32	NEAL,	A.	W.	(2009)	'Securitization	and	Risk	at	the	EU	Border:	The	Origins	of	Frontex.'	JCMS:	
Journal	of	Common	Market	Studies,	47(2):333-356	
33	LÉONARD,	S.	(2009)	'The	Creation	of	Frontex	and	the	Politics	of	Institutionalisation	in	the	EU	
External	Borders	Policy'.	Journal	of	Contemporary	European	Research,	5(3):371-388.	
34	COUNCIL	OF	THE	EUROPEAN	UNION	(2003a)	11638/03,	Thessaloniki	European	Council	
Presidency	Conclusions.	
35		
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teklif	 edilerek,	 Avrupa	 Birliği	 Antlaşması'nın	 62	 (2a)	 Maddesi	 ve	 66.	 Maddesi	

temelinde	kurulmuştur.		

	

Frontex’in	Kuruluşundaki	Hedefler	ve	Değerler	

	

	 Göçün	Avrupalılaşması	bir	yandan	evrensel	 insan	hakları	 ile	diğer	yanda	

iç	 güvenlik	 ve	 egemenlikle	 ilgili	 endişeler	 arasındaki	 mücadeleyle	 karakterize	

edilmiştir.	 (Lavenex	 2001).36Bunu	 nedenselleştirmenin	 ana	 unsurlarından	 biri,	

özgürlüğün	korunması	argümanı	olduğu	söylenebilir.	Özgürlük	değeriyle	 ilişkili	

olarak	ortaya	çıkan	önermeler	ve	sonuçlar	şu	şekildedir:	(Perkowski	2012)37	

1.	Özgürlük,	AB'nin	temel	bir	değeridir.	Bir	taraftan	dolaşım	özgürlüğünü	

ve	öte	yandan	yasalara	saygılı	bir	çevrede	yaşama	özgürlüğünü	kapsar.	

2.	Özgürlük,	güvenlik	ve	adalet	olmaksızın	anlamsızdır.	

3.	Güvenlik,	11	Eylül’den	sonra	aciliyet	haline	geldi.	

4.	 Dış	 sınır	 yönetimi,	 güvenliği	 arttırır;	 terör,	 yasadışı	 göç	 ve	 insan	

kaçakçılığıyla	mücadele	eder.	

	

Özgürlük,	 AFSJ'nin	 temel	 bir	 değeri	 olarak	 adlandırılır;	 söylemin	 daha	

yakından	 incelenmesiyle	 birlikte,	 özgürlük	 değerinin	 güvenliği	 altına	 alındığı	

anlaşılır.	 (Bigo	 2006)38	Özgürlük,	 güvenlik	 ve	 adalet	 arasında	 1970'li	 yıllardan	

beri	 süregelen,	bağımsız	bir	 serbest	pazar	hareketinin	doğuştan	gelen	güvenlik	

sorunlarına	 yol	 açtığı	 düşünülmektedir.	 (Kostakopoulou	 2009) 39 	Dahası	

özgürlük,	 ‘bizim’,	 bilinmeyen	 ‘diğerlerinden’	 korunmamız	 şeklinde	 yeniden	

tanımlanmıştır.	Ampirik	bir	eleştiri	olarak	da,	'bizim'	özgürlük	ve	güvenliğimizin	

için	 'kendi	haklarımızı'	 sınırlandırmayı	haklı	 çıkaracağını	 iddia	 ederek,	 "onları"	

																																																								
36	LAVENEX,	S.	(2001)	The	Europeanisation	of	Refugee	Policies:	Between	Human	Rights	and	
Internal	Security,	Aldershot,	Ashgate.	
37	PERKOWSKI,	N.	(2012)	A	normative	assessment	of	the	aims	and	practices	of	the	European	
border	management	agency	Frontex,	s.13,	University	of	Oxford,	Refugee	Studies	Centre	
38	BIGO,	D.	(2006)	'Liberty,	Whose	Liberty?	The	Hague	Programme	and	the	Conception	of	
Freedom',	35-44	in	Balzaqc,	T.	&	Carrera,	S.	(eds.)	Security	Versus	Freedom?	Aldershot,	England,	
Ashgate.	
39	KOSTAKOPOULOU,	D.	(2009)	'The	Area	of	Freedom,	Security	and	Justice	and	the	Political	
Morality	of	Migration	and	Integration',	65-92	in	Lindahl,	H.	(ed.)	A	Right	to	Inclusion	and	
Exclusion?	Normative	Fault	Lines	of	the	EU's	Area	of	Freedom,	Security	and	Justice.	Oxford,	Hart	
Publishing.	
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günah	 keçisi	 olarak	 kullanılmakta	 ve	 "bizim"	 toplumlarımızdan	 dışlamaktayız.	

(Karyotis	 2011)40	Özgürlük	 adına	 korku	 ortamı	 oluştururken,	 AB	 hükümetleri	

ayrımcı	tutumları	teşvik	ediyor	ve	göçmenlerin	insan	haklarına	gölge	düşürüyor.	

(Chebel	d'Appollonia	2008:	204)41	

	

Sınırlarımızda	 yer	 alan	 göçmenlerin	 dışlanması	 ve	 marjinalleştirilmesi,	

toplumlarımızda	yaşayan	ve	yabancı,	tehdit	veya	suçlu	olarak	etiketlenmelerinin	

sonucu	 olarak	 hayal	 kırıklığı	 ve	 kızgınlık	 hissedecek	 olanlar	 ayrı	 olarak	

düşünülemez,	 ve	 kendi	 "ev	 sahibi"	 toplumlarına	 karşı	 tavır	 alabilirler.	 	 Bu	

durumda	 daha	 fazla	 güvenlik,	 daha	 fazla	 güvensizliğe	 yol	 açabilir.	 Korku	 ve	

güvensizlik	 büyüdükçe	 ve	 gözetim	 arttıkça,	 göçmenlerin	 sürekli	

güvenlikleştirilmesi,	 sonuçta,	 vatandaşların	 özgürlüklerini	 bile	 zayıflatabilir.	

(Bosworth	2008)42	

	

Frontex'in	 kurulması	 için	 ikinci	 önemli	 gerekçelendirme	 de,	 göçmenleri	

koruma	 ve	 yaşamlarını	 kurtarma	 argümanları	 olduğu	 söylenebilir:	 (Perkowski	

2012)	43	

1.	İltica	arama	hakkı	ve	1951	Cenevre	Sözleşmesi	AB'nin	temel	

değerleridir.	

2.	Yasadışı	göç,	varış	ülkelerinde	sosyal,	ekonomik	ve	politik	etkilere	

sahiptir.	

3.	Avrupa	kamuoyunda	sadece	yasadışı	göç	durdurulduğunda	

sığınmacıları	tolere	edebilir.	

4.	Yasadışı	göç	artmaktadır.	

5.	Dış	sınır	yönetimi	yasa	dışı	göçle	mücadeleye	katkıda	bulunur.	

6.	AB,	en	başta	vatandaşlarına	hizmet	etmektedir	(gizli	öncül).	

																																																								
40	KARYOTIS,	G.	(2011)	'The	Fallacy	of	Securitizing	Migration:	Elite	Rationality	and	Unintended	
Consequences',	13-30	in	Lazardis,	G.	(ed.)	Security,	Insecurity	and	Migration	in	Europe.	Surrey,	
Ashgate	Publishing	Limited.	
41	CHEBEL	D'APPOLLONIA,	A.	(2008)	'Immigration,	Security,	and	Integration	in	the	European	
Union',	203-228	in	Chebel	D'Appollonia,	A.	&	Reich,	S.	(eds.)	Immigration,	Integration,	and	
Security:	America	and	Europe	in	Comparative	Perspective.	Pittsburgh	PA,	University	of	
Pittsburgh	Press.	
42	BOSWORTH,	M.	(2008)	'Border	Control	and	the	Limits	of	the	Sovereign	State'.	Social	&	Legal	
Studies,	17(2):199-215.	
43	PERKOWSKI,	N.	(2012)	A	normative	assessment	of	the	aims	and	practices	of	the	European	
border	management	agency	Frontex,	s.14,	University	of	Oxford,	Refugee	Studies	Centre	
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7.	Yetersiz	yönetilen	göç	akımları	insani	felaketlere,	insan	trajedilerine	ve	

can	kaybına	neden	olur.	

Sığınmayı	korumak	ve	insan	hayatını	kurtarmak	için	yasadışı	göçle	mücadele	

edilmelidir.	Bu,	kısmen	sınır	kontrolleriyle	sağlanabilir.	

	
Kavramsal	 olarak,	 analiz	 edilen	 kilit	 politika	 belgelerinin	 hiçbirinde	

"yasadışı	 göç"	 tanımlanmamıştır	 ve	 sonuçlarının	 ne	 olduğu	 açıklanmadığı	 gibi		

onun	 durdurulması	 gerektiği	 varsayımı	 ortaya	 atılmaktadır.	 Bu	 durum,	

kavramsal	 netlik	 eksikliğinin	 bir	 göstergesidir.	 (Challenge	 2005) 44 	Avrupa	

Mülteci	 ve	 Sürgün	 Konseyi	 (ECRE)’ne	 göre,	mültecilerin	%90'ı	 AB'ye	 düzensiz	

şekilde	girmiştir.	

	

Giderek	daha	kısıtlayıcı	 sınır	kontrolleri,	mültecileri	 süreçte	profesyonel	

'kaçakçılara'	 güvenmeye	 zorlamaktadır.	 Aslında,	 mültecilerin	 Avrupa	

topraklarına	girmelerinin	bu	gibi	tedbirlerle	daha	da	azaltıldığı	durumlarda,	dış	

sınırları	kontrol	ederek	sığınma	hakkının	korunduğunu	iddia	etmek	saçmalıktır.	

(Black	2003)45		Buna	ek	olarak,	AB	vatandaşlarının	sadece	düzensiz	göç	kontrolü	

olduğu	 sürece	 sığınmayı	 desteklediği	 varsayılmaktadır	 fakat	 kamuoyu	 desteği,	

medyanın	 konuyu	 ele	 alış	 şekli	 ve	 göçün	 güvenlikleştirilmesi	 gibi	 durumlara	

doğrudan	 bağlıdır.	 (Pugh	 2004)46		 Diğer	 yandan,	 Frontex’i	 kurmanın	 bir	 amacı	

iltica	 hakkını	 korumak	 ise,	 geri	 göndermeme	 ilkesinin,	 	 ajansın	 kuruluş	

yönetmeliğinden	 çıkarılmış	 olması	 sorunludur	 ve	 mantıksal	 tutarsızlıklar	

içermektedir.	 (Papastavridis	 2010)47	Bir	 başka	 kavramsal	 eleştiri	 olarak,	 hem	

'savaş'	 hem	 de	 ‘mücadele’	 kavramlarının	 sık	 sık	 ‘yasadışı’	 göçle	 birlikte	

kullanılması	Avrupa’yı	 kaotik,	 tehditkar	 yabancılar	 tarafından	kuşatılmış	 sınırlı	

bir	bölge	olarak	resmedilmesi	oldukça	dikkate	değerdir.	(Walters	2010)48	

																																																								
44	CHALLENGE	(2005)	A	Response	to	the	Hague	Programme:	Protecting	the	Rule	of	Law	and	
Fundamental	Rights	in	the	Next	Five	Years	of	an	EU	Area	of	Freedom,	Security	and	Justice	
45	BLACK,	R.	(2003)	'Breaking	the	Convention:	Researching	the	'Illegal'	Migration	of	Refugees	to	
Europe'.	Antipode,	35(1):34-54.	
46	PUGH,	M.	(2004)	'Drowning	Not	Waving:	Boat	People	and	Humanitarianism	at	Sea'.	Journal	of	
Refugee	Studies,	17(1):50–69.	
47	PAPASTAVRIDIS,	E.	(2010)	''Fortress	Europe'	and	Frontex:	Within	or	without	International	
Law?'	Nordic	Journal	of	International	Law,	79(1):105-106	
48	WALTERS,	W.	(2010)	'Imagined	Migration	World:	The	European	Union's	Anti-Illegal	
Immigration	Discourse',	73-95	in	Geiger,	M.	&	Pécoud,	A.	(eds.)	The	Politics	of	International	
Migration	Management.	New	York,	Palgrave	Macmillan.	
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Karyotis,	 göçle	 ilgili	 tehdit	unsuru	olarak	hakim	olan	 inançların	 ampirik	

incelemelere	dayanmadığını	söylüyor.	Göçün	dil,	kültür	ve	ulusal	kimlik	için	bir	

tehdit	 olduğu	 sıkça	 iddia	 ediliyor	 olsa	 da,	 bunlar	 asla	 statik	 veya	 monolitik	

yapılar	 değildir.	 Ekonomik	 olarak,	 AB'de	 gerçekten	 göçmenlere	 ihtiyaç	 var	 ve	

göçün	 Avrupa	 toplumları	 üzerinde	 net	 pozitif	 etkileri	 olmaktadır.	 Toplumsal	

güvenliğe	 ilişkin	 olarak,	 göçün	 suç	 oranları	 üzerindeki	 etkisi,	 aşırı	 derecede	

abartılmıştır.	Ampirik	olarak,	düzensiz	göçü	bir	tehdit	olarak	inşa	etmek	gerçekçi	

değildir.	 Diğer	 yandan,	 Birliğin	 ticaret	 anlaşmaları,	 silah	 ticareti,	 sermaye	

yatırımı,	turizm	ve	sömürge	geçmişi	basitçe	göz	ardı	edilmektedir.	(Cholewinksi	

2004,	Castles	2003,	Peers	2004)495051	

	

Düzensiz	 göçün	 sınır	 kontrolüyle	 durdurulabileceği	 iddiası,	 benzer	

şekilde	ampirik	olarak	tartışılabilir	niteliktedir.	AB’nin	kara	ve	deniz	sınırlarının	

genişliği	 insanların	 geçişlerini	 engellemeyi	 neredeyse	 imkansız	 kılıyor	 ve	 sınır	

kontrolleri	 önemli	 ölçüde	 genişletilmiş	 olsa	 bile	 göçmenlerin	 daha	 tehlikeli	

rotalar	 denemesine	 neden	 olmaktadır.	 (De	 Haas	 2008:	 1311)52	Sonuçta	 ölüm	

sayılarında	ortaya	çıkan	artış,	daha	fazla	sınır	kontrolü	için	haklı	gerekçe	olarak	

kullanılmaya	başlanacak	ve	bu	da	"sınır	 inşası	döngüsünün	kalıcı	olmasına"	yol	

açacaktır.	(Hernández-Carretero	2009).53	

	

Son	olarak,	en	zayıf	halka	argümanı	olarak	adlandırılabilecek,	Frontex	için	

diğer	belirgin	gerekçeler	ise	şöyle	sunulabilir:	(Perkowski)54	

1.	AFSJ'deki	güvenlik,	en	zayıf	halkası	kadar	güçlüdür.	

																																																								
49	CHOLEWINKSI,	R.	(2004)	'European	Union	Policy	on	Irregular	Migration:	Human	Rights	Lost?',	
159-192	in	Bogusz,	B.,	Cholewinski,	R.,	Cygan,	A.	&	Szyszczak,	E.	(eds.)	Irregular	Migration	and	
Human	Rights:	Theoretical,	European	and	International	Perspectives.	Leiden,	The	Netherlands,	
Martinus	Nijhoff	Publishers.	
50	CASTLES,	S.	(2003)	'Towards	a	Sociology	of	Forced	Migration	and	Social	Transformation'.	
Sociology	-	the	Journal	of	the	British	Sociological	Association,	37(1):13-34.	
51	PEERS,	S.	(2004)	'Irregular	Immigration	and	EU	External	Relations',	193-220	in	Bogusz,	B.,	
Cholewinski,	R.,	Cygan,	A.	&	Szyszczak,	E.	(eds.)	Irregular	Migration	and	Human	Rights:	
Theoretical,	European	and	International	Perspectives.	Leiden,	The	Netherlands,	Martinus	Nijhoff	
Publishers.	
52	DE	HAAS,	H.	(2008)	'The	Myth	of	Invasion:	The	Inconvenient	Realities	of	African	Migration	to	
Europe'.	Third	World	Quarterly,	29(7):1305-1322.	
53	HERNÁNDEZ-CARRETERO,	M.	(2009)	'Reconciling	Border	Control	with	the	Human	Aspects	of	
Unauthorized	Migration'.	Policy	Brief.	Oslo,	International	Peace	Research	Institute.	
54	PERKOWSKI,	N.	(2012)	A	normative	assessment	of	the	aims	and	practices	of	the	European	
border	management	agency	Frontex,	s.16,	University	of	Oxford,	Refugee	Studies	Centre	



	 13	

2.	Tüm	üye	devletler	dış	sınır	kontrolüne	ilgi	duyuyor,	ancak	bazıları	daha	

fazla	yük	üstleniyor.	

3.	AFSJ'nin	güvene	ihtiyacı	vardır.	Güvene	ancak	dış	sınırlar	tüm	üye	

devletler	tarafından	güvenli	olarak	algılanırsa	ortaya	çıkabilir.	

4.	AFSJ,	tüm	üye	devletlerden	ortak	kuralları,	standartları	ve	prosedürleri	

uygulamasını	ister;	yoksa	devletler	arasında	güvenlik	farkları	oluşur.	

5.	Dış	sınırları	korumak	için	dayanışma,	operasyonel	işbirliği	ve	yük	

paylaşımı	gerekmektedir.	

6.	‘Ortak	Birim’	(Sayfa	8’e	bknz.)	bunları	oluşturmada	etkili	değildi.		

Operasyonel	işbirliğini	koordine	etmek,	böylelikle	dış	sınır	kontrolünü	arttırmak	ve	

dayanışma	ve	güven	yaratmak	için	operasyonel	bir	yapıya	ihtiyaç	duyulmaktadır.	

	

Frontex'in	çalışmalarının	ilk	birkaç	yılını	değerlendirilirken,	"dayanışma"	

kavramı	ile	ilgili	ampirik	bir	eleştiri	ortaya	çıkmıştır	ve	Frontex'in	kurulmasının	

dayanışmayı	artıracağı	iddia	ediliyor.	Fakat,	dayanışmanın	artması,	üye	ülkelerin	

yalnızca	 	 gönüllü	 katkılarına	 dayanan	 bir	 ajans	 oluşturulmasıyla	 ortaya	

çıkamazdı.	Bu	durum,	Frontex	 faaliyete	geçtikten	sonra	daha	da	 iyi	anlaşıldı	ve	

Hızlı	Sınır	Müdahale	Ekipleri	kurulmasıyla	'zorunlu	dayanışma'	fikri	ortaya	çıktı.		

Yine	 de,	 Frontex'in	 oluşturulmasına	 rağmen,	 üye	 devletler	 ortak	 çözümler	

bulmaya	 çalışmak	 yerine,	 kendi	 çıkarlarına	 göre	 hareket	 ediyorlardı.	 (Wolff	

2008:	266)55	

	

Frontex’in	Gözetim	ve	Yönetimi	

	

Kuruluş	yönetmeliğine	göre,	Frontex'in	altı	ana	görevi	vardır:	

1.	 Dış	 sınırların	 yönetimi	 alanında	 üye	 devletler	 arasında	 operasyonel	

işbirliğini	koordine	etmek.	

2.	 Ortak	 eğitim	 standartlarını	 da	 içeren	 ulusal	 sınır	 muhafızlarının	 eğitimi	

konusunda	üye	devletlere	yardımcı	olmak.	

3.	Risk	analizleri	yapmak.	

																																																								
55	WOLFF,	S.	(2008)	'Border	Management	in	the	Mediterranean:	Internal,	External	and	Ethical	
Challenges'.	Cambridge	Review	of	International	Affairs,	21(2):253-271.	
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4.	 	Dış	sınırların	denetimi	ve	gözetimi	ile	ilgili	araştırmaların	gelişimini	takip	

etmek.	

5.	 Dış	 sınırlarda	 artan	 teknik	 ve	 operasyonel	 yardım	 isteyen	 koşullarda	 üye	

devletleri	desteklemek.	

6.	 Üye	 Ülkelere	 ortak	 iade	 işlemlerinin	 düzenlenmesinde	 gerekli	 desteği	

sağlamak.	

	

Frontex	operasyonlarının	‘hesap	verebilirliği’	için	geliştirilmiş	bir	çerçeve	

yoktur.	(Baldaccini	2010:	236)	56	Frontex	içinde,	karar	alma	sürecinin	temelinde,	

her	 bir	 AB	 üyesi	 devletin	 temsilcisi	 ve	 Komisyonun	 iki	 temsilcisinden	 oluşan	

Yönetim	 Kurulu	 vardır	 ve	 İcra	 Direktörüne	 karşı	 sorumludur.	 Üye	 devletler,	

Frontex'i	kuruluş	taslağı	üzerinde	çok	hızlı	anlaşmaya	varmışlardı	çünkü	ajansın	

yönetim	 yapıları	 üye	 devletler	 tarafından	 domine	 edilmektedir.	 (Léonard	

2009)57	Yönetim	 Kurulu,	 Komisyon’dan	 öneri	 aldıktan	 sonra	 İcra	 Direktörü’nü		

atar.	 Yukarıda	 belirtildiği	 gibi,	 Avrupa	 Parlamentosu,	 Frontex'in	 kurulma	

sürecini	 etkileyememiştir	 ve	 Frontex'in	 mevcut	 işleyişindeki	 faaliyetlerini	

denetlemek	 için	 yetkileri	 sınırlı	 kalmıştır.	 Frontex'in	 bütçesi	 üzerinde	 kontrol	

sahibi	 olmasına	 rağmen,	 mülteci	 ve	 insan	 hakları	 hukukuna	 uyumu	 da	 dahil	

olmak	üzere,	Frontex'in	görevlerinin	yerine	getirilmesinde	hesap	verebilirliğinin	

sağlanması	için	çok	az	şey	yapabilir.	(Baldaccini	2010:	236)58	

	

Frontex,	 Operasyonlar,	 Kapasite	 Geliştirme	 ve	 Yönetim	 olmak	 üzere	 üç	

bölüme	 ayrılmıştır.	 Faaliyetleri	 çoğunlukla	 Üye	 Devletlerin	 değil,	 Operasyon	

Bölümü	 tarafından	 yapılan	 risk	 analizleri	 temelinde	 planlanmaktadır.	 Bu	

operasyonel	 karakter,	 2007	 yılında	 yapılan	 Hızlı	 Sınır	 Müdahale	 Ekiplerinin	

(RABIT)	 konuşlandırılmasına	 yönelik	 bir	 mekanizma	 oluşturan	 ‘Kurucu	

Yönetmelikte’	 yapılan	 değişikliklerle	 daha	 da	 güçlendirilmiştir.	 Değişiklikler,	

‘zorunlu	 dayanışma'	 olarak	 adlandırılan	 ve	 üye	 devletlerin	 RABIT	 görevlerine	

																																																								
56	BALDACCINI,	A.	(2010)	'Extraterritorial	Border	Controls	in	the	EU:	The	Role	of	Frontex	in	
Operations	at	Sea',	229-257	in	Ryan,	B.	&	Mitsilegas,	V.	(eds.)	Extraterritorial	Immigration	
Control:	Legal	Challenges.	Leiden,	The	Netherlands,	Martinus	Nijhoff	Publishers.	
57	LÉONARD,	S.	(2009)	'The	Creation	of	Frontex	and	the	Politics	of	Institutionalisation	in	the	EU	
External	Borders	Policy'.	Journal	of	Contemporary	European	Research,	5(3):371-388.	
58	BALDACCINI,	A.	(2010)	'Extraterritorial	Border	Controls	in	the	EU:	The	Role	of	Frontex	in	
Operations	at	Sea',	229-257	in	Ryan,	B.	&	Mitsilegas,	V.	(eds.)	Extraterritorial	Immigration	
Control:	Legal	Challenges.	Leiden,	The	Netherlands,	Martinus	Nijhoff	Publishers.	
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kaynak	 ve	 personel	 katkısında	 bulunmalarını	 zorunlu	 kılan;	 özellikle	 de	 üye	

devletin	 topraklarına	 yasa	 dışı	 olarak	 girmeye	 çalışan	 üçüncü	 ülke	

vatandaşlarının	 hareketlerine	 "acil	 ve	 istisnai	 bir	 baskı”	 oluşturan	

düzenlemelerdir.	Üye	devletler	bir	RABIT	görevinin	başlatılmasını	talep	ederken,	

talep	 sadece	 kararının	 nedenlerini	 Yönetim	Kurulu	 ile	 paylaşan	 İcra	 Direktörü	

tarafından	verilmektedir.	

	

Frontex'in	yönetim	ve	gözetim	mekanizmalarıyla	ilgili	çok	sayıda	eleştiri	

yapılmıştır.	 (Léonard	2009:	383)57	Ajans’ın,	AB	göç	politikalarından	uzaklaştığı	

yönünde	ve	özellikle	Avrupa	kamuoyuna	hesap	verebilirliği	konusunda	endişeler	

vardır.	 (Gibbs	 2010:	 135-136)59	Kurucu	 yönetmelik,	 Frontex'in	 'halka	 ve	 ilgili	

taraflara,	 çalışmalarıyla	 ilgili	 olarak	 objektif,	 güvenilir	 ve	 kolayca	 anlaşılabilir	

bilgi	 vermesi’	 gerektiğini	 söylese	 de,	 web	 sitesinde	 sınırlı	 ölçüde	 bilgi	 vardır.	

Yıllık	 raporlar	 ve	 çalışma	 programı	mevcut	 en	 ayrıntılı	 belgelerdir	 ve	 Frontex	

faaliyetlerinin,	 görevlerinin	 yüzeysel	 bir	 görüntüsünü	 sunarak	 okuyucuyu	 yarı	

bilgilendirilmiş	halde	bırakırlar.	Bu	erişim	eksikliği,	ajansın,	örneğin	sivil	toplum	

örgütleri	 aracılığıyla,	 tarafsız	 kontrol	 imkânlarını	 engellemektedir.	 Göçmenlik	

Yasası	 Uygulayıcıları	 Derneği	 (Immigration	 Law	 Practitioners’	 Association)'nin	

belirttiği	 gibi,	 Frontex	 Yönetim	 Kurulu	 zayıf	 bir	 incelemeye	 tabidir	 ve	 dış	

değerlendirmeler	sadece	beş	yılda	bir	yapılabilmektedir.	(Léonard	2009:	383)57	

Hesap	verme	sorumluluğunun	bir	diğer	eksikliği,		

	

Frontex	çalışanlarının	güç	kullanımına	izin	veren	Kuruluş	Yönetmeliğinin	

2007	yılı	 değişikliğinden	 sonra	daha	 güçlü	bir	 şekilde	ortaya	 çıkmıştır.	Kurucu	

düzenlemenin	18.	maddesi	Frontex	personeline	dokunulmazlık	tanımaktadır	ve	

personelin	RABIT	görevleri	çerçevesinde	silah	kullanımını	da	 içeren	baskı	gücü	

kullanmalarına	izin	vermektedir.	(Jorry	2007:21)60	Olumlu	taraftan	ise,	AB	ajansı	

olarak	 Frontex,	 Lizbon	 Antlaşması'nın	 yürürlüğe	 girmesinden	 bu	 yana	 Avrupa	

Adalet	Divanı'na	yasal	olarak	hesap	verebilir	niteliktedir.	AB	ve	Frontex,	hesap	

verebilirlik	 ve	 şeffaflık	 içeren	 demokrasi	 değerini	 taahhüt	 ederken;	 Konsey,	

																																																								
59	GIBBS,	A.	H.	(2011)	'Reasoned	‘Balance’	In	Europe's	Area	of	Freedom,	Security	and	Justice'.	
European	Law	Journal,	17(1):121-137.	
60	JORRY,	H.	(2007)	Construction	of	a	European	Institutional	Model	for	Managing	Operational	
Cooperation	at	the	Eu's	External	Borders:	Is	the	Frontex	Agency	a	Decisive	Step	Forward?,	CEPS.	
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özgürlük,	 güvenlik	 ve	 adalet	 alanının	 şeffaflık	 ve	 demokratik	 kontrol	 ilkelerine	

dayanması	gerektiğini	vurgularken,	Frontex’in	yönetim	yapıları	ve	uygulamaları	

bu	 tür	 değerleri	 desteklemiyor.	 Buna	 göre,	 örneğin	 Avrupa	 Parlamentosu'nun	

artan	 katılımı	 ve	 aynı	 zamanda	 halkla	 ilişkilerle	 ilgili	 daha	 kapsamlı	 ve	

zamanında	bilgilerle	geliştirilmiş	demokratik	kontrollere	ihtiyaç	vardır.	(Balzacq	

ve	Carrera	2006:	28)61	

	
Frontex'in	 çalışmalarının	 tüm	 kısımlarında	 olduğu	 gibi,	 operasyonlar	

yalnızca	 Yönetim	 Kurulu	 ve	 İcra	 Direktörü	 tarafından	 onaylanır.	 İlk	 güdü,	 bir	

Frontex	risk	değerlendirmesi	ya	da	Bir	Ortak	Operasyon	için	üye	devletin	önerisi	

olabilir.	 Herhangi	 bir	 operasyonel	 fikir	 için,	 İcra	 Direktörü	 operasyon	 yürütüp	

yürütmeyeceğine	 karar	 vermeden	 önce	 Yönetim	 Kurulu	 ile	 görüşür.	 Ayrıntılı	

operasyonel	 plan,	 operasyon	 birimi	 tarafından	 geliştirilmektedir,	 yönetim	

toplantısında	tartışılmakta	ve	İcra	Direktörü	tarafından	onaylanmaktadır.	

	

HERA	I	ve	II	Operasyonları,	İnsan	Hakları	Tartışmaları	

	

HERA	I	ve	II	Operasyonları,	muhtemelen	şimdiye	kadar	gerçekleştirilen	en	iyi	

halka	 açık	 operasyonlar	 olarak	 tanımlanmıştır.	 HERA	 II,	 ajansın	 kuruluşundan	

sonra	yapılan	ilk	büyük	ölçekli	operasyondu	ve	her	iki	misyon	da	başarılı	olarak	

değerlendirildi.	 (Kasparek	 2010:	 128)62	HERA	 I,	 Mayıs	 2006'da	 İspanya'dan	

gelen	talep	üzere,	17	Temmuz'da	başlamıştı	ve	iki	uzatmanın	ardından	31	Ekim	

2006	 tarihine	 kadar	 sürmüştür.	 Düzensiz	 göçmenleri	 tespit	 etmek	 ve	 dönüş	

uçuşlarını	 koordine	 etmek	 için	 İspanyol	 polisini	 destekleyen	 Frontex	

uzmanlarının	 görevlendirilmesinden	 oluşuyordu.	 Operasyon	 süresince,	 18,987	

düzensiz	 göçmen	 Kanarya	 Adaları'na	 indi	 ve	 6,076'sı	 geri	 gönderildi.	 (Frontex	

2007a:	 12).	 63 	HERA	 I	 büyük	 oranda	 bilgi	 toplama	 operasyonuydu,	 görevli	

memurlar	 göçmenler	 üzerinde	 menşe	 ülkeleriyle,	 seyahat	 ettikleri	 rotaları	

sorguluyorlardı.	

																																																								
61	BALZACQ,	T.	&	CARRERA,	S.	(2006)	Security	Versus	Freedom?:	A	Challenge	for	Europe's	
Future,	Aldershot,	England,	Ashgate.	
62	KASPAREK,	B.	(2010)	'Borders	and	Populations	in	Flux:	Frontex'	Place	in	the	European	Union's	
Migration	Management',	119-140	in	Geiger,	M.	&	Pécoud,	A.	(eds.)	The	Politics	of	International	
Migration	Management.	New	York,	Palgrave	Macmillan.	
63	FRONTEX	(2007a)	Annual	Report	2006	
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HERA	 II,	 İspanya'nın	Haziran	2006'da	yaptığı	 ikinci	bir	 isteği	 temel	aldı.	11	

Ağustos'ta	başladı	 ve	Aralık	2006'ya	kadar	 süren	ve	3.5	milyonluk	Avroluk	bir	

bütçeye	 tamamlandı.	 Denizde	 gözetim	 operasyonu,	 Senegal,	 Cape	 Verde	 ve	

Moritanya'dan	 gelen	 göçmenlerin	 Kanarya	 Adaları’na	 doğru	 gelişine	müdahale	

edilmesini	 ve	 onları	 Afrika'nın	 karasularından	 çıkmadan	 durdurmasını	 sağladı.	

Yasal	olarak,	bu,	İspanya	ile	bu	ülkeler	arasındaki	ikili	anlaşmalara	bağlıyken	ve	

operasyon	 içerisinde	 koşullar	 açıklanmadı.	 (Papastavridis	 2010:	 88,	 Guild	 and	

Bigo	2010:	269).6465	

	

Görev,	 Kanarya	Adaları’na	 doğru	 yola	 çıkan	 gemileri	 tespit	 etmek	 ve	 onları	

neredeyse	 ayrılış	 noktalarına	 yönlendirmek;	 böylece	 insani	 bir	 misyon	 olan	

denizde	 yaşamını	 yitirmiş	 kişilerin	 sayısını	 azaltmayı	 amaçladığı	 söyleniyordu.	

Spesifik	 olarak	 bu	 operasyonun	 gerekçelendirilmesi	 Frontex	 belgelerinde	 iki	

argümana	dayandırılıyordu.	Bunlardan	birincisi,	Kanarya	Adaları’nda	mevcut	bir	

krizin	olduğu:	

1.	Kanarya	Adaları’na	düzensiz	göç,	AB'ye	giden	dört	ana	yolun	biridir.	

2.	Kanarya	Adaları’nda	göç	durumu	kontrol	dışıydı,	yardım	gerekiyordu.	

3.	Düzensiz	göç,	gözetim	ve	müdahaleyle	kontrol	altına	alınabilir	(gizli	öncül).	

AB'ye	 düzensiz	 göçü	 kontrol	 etmek	 ve	 Kanaryalardaki	 düzensiz	 durumu	 çözmek	

için	bir	Frontex	gözetim	ve	müdahale	operasyonuna	ihtiyaç	duyuldu.	

	

Görevlerin	argümantasyonunda	ve	amacında,	düzensiz	göçün	azaltılması	

ve	 bunun	 tekneleri	 durdurarak	 göçmenlerin	 Batı	 Afrika'dan	 ayrılmalarını	

önleyeceği	 düşünülmekteydi.	Bu	 varsayımlar	 ve	 sonuçta	 ortaya	 çıkan	 işlemler,	

binlerce	 kilometrelik	 güneye	 doğru	 itilen	 Avrupa	 sınırının	 dışsallaştırılmasına	

yol	açmıştır.	 (Kasparek	2010:	129-130)66	Kanarya	Adaları'ndaki	durum,	acil	bir	

Avrupa	çözümünün	gerekli	olduğu	ve	‘tüm	Avrupa'da	görülmemiş	bir	insani	kriz’	
																																																								
64	PAPASTAVRIDIS,	E.	(2010)	''Fortress	Europe'	and	Frontex:	Within	or	without	International	
Law?'	Nordic	Journal	of	International	Law,	79(1):75-111.	
65	GUILD,	E.	&	BIGO,	D.	(2010)	'The	Transformation	of	European	Border	Controls',	257-278	in	
Ryan,	B.	&	Mitsilegas,	V.	(eds.)	Extraterritorial	Immigration	Control:	Legal	Challenges.	Leiden,	
The	Netherlands,	Martinus	Nijhoff	Publishers.	
66	KASPAREK,	B.	(2010)	'Borders	and	Populations	in	Flux:	Frontex'	Place	in	the	
European	Union's	Migration	Management',	119-140	in	Geiger,	M.	&	Pécoud,	A.	(eds.)	The	
Politics	of	International	Migration	Management.	New	York,	Palgrave	Macmillan.	
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olarak	 sunuldu.	Bu,	 gerçeklerin	 abartısı	 ve	durumun	dramatizasyonuydu.	 ‘Hızlı	

bir	çözüm’	olarak	yüksek	siyasi	baskı	nedeniyle	operasyonların	başlatılmıştı	ve	

göçmenlerin	 durumuyla	 ilgili	 bilgi	 eksikliği	 bulunuyordu.	 (Carrera	 2008:12)67	

İlginç	 bir	 şekilde,	 HERA'nın	 kapatmaya	 teşebbüs	 ettiği	 göç	 yolu,	 İspanyol	

makamlarının	Cebelitarık	boğazını	geçen	düzensiz	göçü	durdurma	girişimlerinin	

bir	sonucu	olarak	kurulmuştu.	(Kasparek	2010:	129)66		

	

Düzensiz	 göçü	 engellemek	 kısa	 vadede	 başarılı	 olsa	 dahi,	 artan	 sınır	

kontrollerinin	düzensiz	göçü	uzun	vadede	azaltması	tartışmalıdır.	Diğer	yandan,	

deniz	 devriyelerinin	 doğal	 nedenlerle	 yapılmaması,	 göçmenlerin	 yolculuklarını	

fark	 edilmeden	 tamamlama	 ihtimaline	 karşı	 iyimserliklerini	 beslemeye	 devam	

edecektir.	 (Hernández-Carretero	 2009:4)68	Öte	 yandan,	 düzensiz	 göçü	 önlemek	

için	 sınır	 kontrollerini	 güçleştirmek	 yanıltıcı	 sonuçlar	 doğurabilir:	 göçmenleri	

yolculukları	 için	 profesyonellere	 daha	 fazla	 bağımlı	 hale	 getirebilir,	 böylece	

onları	 şiddetten	 daha	 savunmasız	 bırakabilir	 ve	 kaçakçıların	 gelirlerini	

artırabilir.	 (Andrijasevic	2010:	160)69	Dahası,	göçmenlerin	Afrika	kıyılarını	 terk	

etmelerini	 önlemeyi	 amaçlamak;	 herhangi	 bir	 kişinin	 ülkeden	 ayrılmasını	

engellemeye	 çalışmak,	 Kişisel	 ve	 Siyasal	 Haklar	 Uluslararası	 Sözleşmesi’nin	 12	

(2)	 maddesi	 ve	 İnsan	 Hakları	 ve	 Temel	 Özgürlüklerin	 Korunmasına	 İlişkin	

Sözleşme'nin	 IV.	 Protokolünün	 3.	 Maddesine	 göre	 insan	 hakları	 ihlalidir.	

(Trevisanut	2009)70	Ayrıca,	İnsan	Hakları	Komitesi,	Genel	Yorum	27’de	(Human	

Rights	 Committee,	 General	 Comment	 27)	 bu	 hakkın	 sadece	 ayrılış	 devletleri	

tarafından	 değil,	 aynı	 zamanda	 potansiyel	 varış	 ülkeleri	 tarafından	 da	 ihlal	

edilebileceğini	 belirtmiştir.	 (Papastavridis	 2010:	 109)71	Bir	 başka	 eleştiri	 de,	

Kuruluş	 Yönetmeliğine	 göre,	 Frontex'in	 Birliğin	 dış	 sınırlarının	 ötesinde	 bir	

görevde	bulunabileceğini	tanımlamamasıdır.	(Papastavridis	2010:	88)	

	
																																																								
67	CARRERA,	S.	(2008)	The	EU	Border	Management	Strategy:	Frontex	and	the	Challenges	of	
Irregular	Immigration	in	the	Canary	Islands,	CEPS.	
68	HERNÁNDEZ-CARRETERO,	M.	(2009)	'Reconciling	Border	Control	with	the	Human	Aspects	of	
Unauthorized	Migration'.	Policy	Brief.	Oslo,	International	Peace	Research	Institute	
69	ANDRIJASEVIC,	R.	(2010)	'Deported:	The	Right	to	Asylum	at	Eu's	External	Border	of	Italy	and	
Libya'.	International	Migration,	48(1):148-174.	
70	TREVISANUT,	S.	(2009)	'Maritime	Border	Control	and	the	Protection	of	Asylum-Seekers	in	the	
European	Union'.	Touro	International	Law	Review,	12:157-161.	
71	PAPASTAVRIDIS,	E.	(2010)	''Fortress	Europe'	and	Frontex:	Within	or	without	International	
Law?'	Nordic	Journal	of	International	Law,	79(1):75-111.	
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Frontex	 operasyonlarını	 haklı	 gösteren	 ikinci	 bir	 argüman	 dizisi	 de	 şu	

şekildedir:		

1.	 Göçmenler,	 kıyıdan	 uzak	 teknelerde	 Kanarya	 Adaları’na	 tehlikeli	 bir	

yolculuk	yapacakları	için	ölüyorlar.	Tespit	edilerek	kurtarılabilirler.	

2.	 Kaçakçılar	 göçmen	 ölümleri	 nedeniyle	 sorumlu	 kişilerdir	 ve	 gözaltına	

alınmalılardır	(gizli	öncül)	-	düzensiz	göçmenlerle	konuşarak	toplanan	bilgiler	bu	

konuyu	ilerletmeye	yardımcı	olabilir.	

Frontex	 uzmanlarının,	 kaçakçıları	 gözaltına	 almaya	 yardımcı	 olan	 bilgileri	

toplamak	için	düzensiz	göçmenlerle	röportaj	yapmaları	gerekiyordu.	Göçmenlerin	

hayatlarını	 Afrika	 kıyılarında	 bırakmalarını	 önleyerek	 onları	 kurtarmak	 için	 bir	

Frontex	müdahale	operasyonu	gerekiyordu.	

	

Frontex	 görevlerinin	 gerekçelendirilmesinde	 çarpıcı	 bir	 şekilde	 insani	

argümanlar	 ön	 plana	 çıkarılmaktadır.	 Göçmenlerin	 hayatlarının	 kurtarılması	

iddiası,	 ajansın	 dokümanlarında	 da	 fazlasıyla	 yer	 almaktadır:	 Göçmenler	

“hayatlarına	 mal	 olacak	 tehlikeli	 bir	 yolculuğa	 çıkmadan	 önce	 durduruldular”	

(Frontex	 2007a:12) 72 	ve	 “denize	 açılmaya	 elverişsiz	 botlarla	 Batı	 Afrika	

kıyılarından	 Kanarya	 Adalarına	 tehlikeli	 bir	 seyahat	 yapmaya	 kalkışan	

göçmenler	caydırıldı,	şüphesiz	sayısız	ölüme	mani	olundu.”	(Frontex	2011d:1)73	

Fakat	 ,	 böyle	 bir	 yaklaşımda	 büyük	 yetersizlikler	 bulunmaktadır.	 İnsanların	

yasadışı	yollarla	seyahat	etmelerini	engelleme,	müdahale	edilen	kişinin	sığınma	

talebinde	 bulunmayı	 umduğu	 gerçeğini	 görmezden	 gelir:	 (Carrera	 2008:	 25-

26) 74 	Öte	 yandan,	 'yasadışılık'	 öngörmek,	 yasal	 işlem	 hakları	 ve	 geri	

göndermeme	 hakkı	 da	 dahil	 olmak	 üzere,	 müdahale	 sırasında	 temel	 haklara	

saygısızlıklara	 yol	 açar.	 Eski	 Frontex	 İcra	 Direktörü	 Laitinen,	 dışsallaştırmanın	

yasal	olarak	belirsizliği	ve	üye	devletlerin	farklı	yorumlara	sahip	olduğunu	itiraf	

etmiştir:	 “Tekne	 insanlarının	 [üye	devletlerin]	karasuları	dışında	sığınma	hakkı	

veya	 diğer	 koruma	 biçimleri	 talep	 etme	 hakkı	 Avrupa	 çapında	 henüz	 kabul	

edilmemiştir.”	(Tondini	2010:17)75		

																																																								
72	FRONTEX	(2007a)	Annual	Report	2006	
73	FRONTEX	(2011d)	Joint	Operations	Background,	Frontex	Press	Kit	
74	CARRERA,	S.	(2008)	The	EU	Border	Management	Strategy:	Frontex	and	the	Challenges	of	
Irregular	Immigration	in	the	Canary	Islands,	CEPS.	
75	TONDINI,	M.	(2010)	Fishers	of	Men?	The	Interception	of	Migrants	in	the	Mediterranean	Sea	
and	Their	Forced	Return	to	Libya.	INEX	Research	Project.	
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Bu	 insanların	 hayatlarının,	 mülteci	 statüsü	 talep	 edebilecekleri	 AB'ye	

gitmelerini	 önleyerek,	 kurtarılmış	 olduğunu	 iddia	 etmek	 mantıksal	 olarak	

savunulamaz.	 Geri	 göndermeme	 ilkesini	 zayıflatma	 riski	 taşımanın	 yanı	 sıra	

HERA	 I	 ve	 II'de	 ortaya	 çıkan	 sınır	 kontrolünün	 dışsallaştırılması,	 yasal	 olarak	

bağlayıcı	olan	ve	Temel	Haklar	Şartı’nda	yer	alan	etkili	hukuki	çözüm	hakkı	için	

şüpheli	etkilere	sahiptir.	Avrupa	Adalet	Divanı	da,	 iltica	veya	sığınma	kararının	

alınmasının,	 bireysel	 hakların	 uygulanmasını	 aşırı	 derecede	 zorlaştırmaması	

gerektiğine	 ve	 etkili	 hukuki	 yolları	 uygulama	 yükümlülüğünün	ne	 olursa	 olsun	

korunmasına	 karar	 vermiştir.	 Avrupa	 topraklarına	 girme	 izni	 verilmediğinde,	

bireylerin	 böyle	 bir	 karara	 itiraz	 hakkının	 olduğu	 konusunda	 bilgilendirilmesi	

gerekir.	76	(Perkowski	 2012:24)	 Bu	 bilgilerin	 HERA	misyonları	 kapsamında	 ele	

geçirilen	 insanlara	 sağlanıp	 sağlanmadığı	 belirsiz	 olsa	 da,	 her	 halükarda,	

devletlerin	 kararın	 etkilerini	 askıya	 almasını	 gerektirmez;	 yine	de	 göçmenlerin	

itiraz	 hakkını	 kullanmaksızın	 girişleri	 AB	 karasuları	 dışında	 reddedilmiştir.	

(Hernandez-Carretero	2009)77	

	

Operasyonların	 belgelendirilmesinde,	 Frontex,	 göçmenleri	 boğulma	 ve	

kaçakçılardan	 kurtarılan	 ‘kurbanlar’	 olarak	 tasvir	 ederek,	 düzensiz	 göçü	 bir	

tehdit	olarak	göstermektedir.	Örneğin	‘Batı	Afrika’dan	gelen	yasadışı	göç	akışıyla	

mücadele’	 gibi	 ifadeler	 kullanmaktadır.	 Benzer	 şekilde,	 düzensiz	 göçmenleri	

mağdur	olarak	göstermek	tutarsızdır	çünkü	birçoğu	oldukça	iyi	geçmişe	sahip	ve	

göreceli	olarak	iyi	eğitilmiş	olanlardan	oluşmaktadır.	(De	Haas	2008:1308)78		

	

Tarihi	Gelişmeler	ve	Temel	Haklara	Geçiş		

	

Artan	 insan	 hakları	 tepkileri	 üzerine,	 bir	 insan	 hakları	 söylemi	 ajans	

içinde	 büyümeye	 başlamıştır.	 2008'den	 önce,	 Frontex'in	 yayınlarındaki	 temel	

haklar,	sığınma	ya	da	koruma	konularına	hiç	atıf	yapılmamışken,	2008	ve	2009	

																																																								
76	PERKOWSKI,	N.	(2012)	A	normative	assessment	of	the	aims	and	practices	of	the	European	
border	management	agency	Frontex,	s.24,	University	of	Oxford,	Refugee	Studies	Centre	
77	HERNÁNDEZ-CARRETERO,	M.	(2009)	'Reconciling	Border	Control	with	the	Human	Aspects	of	
Unauthorized	Migration'.	Policy	Brief.	Oslo,	International	Peace	Research	Institute	
78	DE	HAAS,	H.	(2008)	'The	Myth	of	Invasion:	The	Inconvenient	Realities	of	African	Migration	to	
Europe'.	Third	World	Quarterly,	29(7):1305-1322.	
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çalışma	programlarında,	 insan	hakları	konusunda	bir	kez	atıfta	bulunulmuştur.	

2010	yılından	6	referans	yapılmış	ve	2011	yılına	kadar	ise	insan	haklarına	13	kez	

atıfta	 bulunulmuştur.	 Fakat,	 geri	 göndermeme	 yükümlülüğüne	 herhangi	 bir	

belgesinde	 söz	 edilmemiştir.	 (Perkowski	 2012:26)79	Ayrıca,	 Frontex	 Haziran	

2008'de	Birleşmiş	Milletler	İnsan	Hakları	Konseyi	ile	ve	Mayıs	2010'da	AB	Temel	

Haklar	Ajansı	 (European	Union	Agency	 for	Fundamental	Rights)	 ile	bir	 çalışma	

anlaşması	 imzaladı	ve	 insan	hakları	konusunu	 ‘sınır	muhafız	eğitimine’	entegre	

etti.	

Frontex,	 2010	 çalışma	 programında,	 ‘insaniyet’	 (humanity)	 kavramını	

çalışmalarının	temel	bir	ilkesi	olarak	tanımlıyor;	ve	buna	ait	olan	temel	hakların	

korunması	 ve	 geliştirilmesi,	 modern	 Avrupa	 sınır	 yönetiminin	 en	 önemli	 köşe	

taşı	 olarak	 ifade	 ediliyor.	 (Frontex	 2009c:	 30)80	Dışarıdan	 eleştirilere	 tepki	

olarak,	 son	yıllarda	Ajans’ta	 insan	hakları	dili	kullanımı	artmıştır.	 İnsan	hakları	

konusundaki	 kurum	 içi	 söylemi	 büyürken,	 Frontex'in	 insan	 hakları,	 geri	

göndermeme	 ve	 denizde	 arama	 kurtarma	 konularındaki	 yükümlülükleri	 AB	

mevzuatı	ile	açıklığa	kavuşturulmuştur.	Nisan	2010'da,	Konsey	Kararı,	Frontex'in	

denizdeki	 faaliyetlerinin	 bu	 ilkelere	 her	 zaman	 saygı	 göstermesi	 ve	 sınır	

muhafızlarının	buna	göre	eğitilmesi	gerektiğini	açıkça	ortaya	koymuştur.	Avrupa	

Komisyonu	 ise,	 göç	 politikasını	 belirleme	 konusunda	 sığınmacıların	

güvenlikleştirilmesini	engellemeye	ve	Ajans’ın	çalışmalarını	1951	tarihli	Mülteci	

Statüsüne	 İlişkin	 Sözleşmeye	 dayandırmaya	 dönük	 girişimlerde	 bulunmuştur.	

(Kaunert	2009)81		Görünüşe	göre,	AB	kurumları	Frontex'e	karşı	eleştirilere	cevap	

verme	ihtiyacını	hissediyor	ve	ajansı	insan	hakları	ve	mülteci	hukukunun	temel	

ilkelerine	 saygı	 duymaya	 zorluyorlar.	 Söylemdeki	 bu	 değişim,	 sadece	 yıllık	

raporlarda	 ve	 mevzuatta	 değil;	 devam	 eden	 operasyonların	 kapsamına	 da	

işleniyor.	 Kasım	 2010'dan	 Mart	 2011'e	 kadar	 Yunanistan'a	 konuşlandırılan	

RABIT	misyonuyla	 ilgili	haberlere	karşılık	olarak,	 insan	hakları	terminolojisinin	

artan	kullanımı	aynı	zamanda	yayınlanan	basın	bültenlerinde	görüldü	ve	Frontex	

																																																								
79	PERKOWSKI,	N.	(2012)	A	normative	assessment	of	the	aims	and	practices	of	the	European	
border	management	agency	Frontex,	s.26,	University	of	Oxford,	Refugee	Studies	Centre	
80	FRONTEX	(2009c)	Programme	of	Work	2010.	
81	KAUNERT,	C.	(2009)	'Liberty	Versus	Security?	EU	Asylum	Policy	and	the	European	
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burada	 her	 çalışanı	 için	 insan	 hakları	 eğitiminin	 zorunlu	 olduğunu	 defalarca	

vurguladı.	(Perkowski	2012)82	

	

Frontex,	 uzun	 yıllar	 'düzensiz	 göçmenler',	 'mülteciler'	 ve	 'sığınmacılar’	

terimleri	 arasında	 ayrım	 yapmamakla,	 bu	 kavramların	 kamusal	 söylemde	

bulanıklaşmasına	katkıda	bulunmuştur.	Ayrıca,	düzensiz	göçü	tehdit	eden	olarak	

gösteren	 bir	 basın	 bülteninde,	 İtalya’nın	 Frontex’ten	 yardım	 talebi	 şöyle	 ifade	

edilmiştir:	 	 İtalya	 “Orta	 Akdeniz'de	 daha	 ileri	 bir	 ‘göç	 cephesinin’	 (migratory	

front)	 açılması	 ihtimali"	 konusunda	 inceleme	 başlatılması	 gerektiğini	 duyurdu.	

(Frontex	 2011) 83 	Bu	 cephenin	 açık	 denizlerde	 çok	 savunmasız	 insanlarla	

savaşacağı	düşüncesinden	dolayı	rahatsız	edici	bir	metafor	olarak	yorumlandı.	

	

Düzensiz	 göçmenlerin,	 göçmenlerin,	 mültecilerin	 belli	 alt	 grupları	

arasında	ayrım	yapılmaması	ve	göçün	güvenlikleştirilmesi,	sığınmacıların	tehdit	

unsurları	 haline	 getirilmesine	 ve	 böylece	 korunmaya	 muhtaç	 kişilere	 yönelik	

uluslararası	yükümlülüklerin	yerine	getirilmemesine	neden	olabilir.	(Perkowski	

2012)82		Düzensiz	göçü	engelleme,	göçmenleri	tespit	ederek	ulaşılabilir	bir	hedef	

olarak	gözükebilir	 fakat	 ‘göç	etme	hakkı’	ve	 ‘geri	göndermeme	yasağı’	değerleri	

çerçevesinde	bu	durum	insan	hakları	boyutunda	açıkça	tartışmalıdır.	Frontex'in	

kurulmasında	 kullanılan	 kusurlu	 ampirik	muhakeme,	 Ajansın	 operasyonlarının	

gerekçelendirilmesinde	 tekrarlanmıştır.	 Frontex	 operasyonları,	 kısa	 vadede	

endişeyi	arttırmada	ve	göç	baskısını	azaltmada	bir	etkiye	sahip	olabilir,	ancak	bu	

etki	operasyon	sona	erdirildiğinde	azalmaktadır.	(Baldaccini	2010:	243)84		

	

Frontex'in	dış	değerlendirmelerine	göre,	deniz	operasyonları	 göç	akışını	

hızlandırabilmektedir	 çünkü	 göçmenler	 kendilerinin	 kurtarılacağını	 bildikleri	

için	yolculuktan	sağ	çıkmalarını		daha	olası	görmektedirler	ve	geri	göndermeme	
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kuralı	nedeniyle	operasyonlar	sırasında	geçişler	artmaktadır.	(COWI	2009:43)85	

Sınırlarda	 engelleme	 önlemleri	 gibi	 kısıtlayıcı	 politikalar	 göçmenleri	 geçici	

ikametten,	 AB	 içerisinde	 kalıcı	 yerleşime	 itmektedir.	 	 Diğer	 yandan,	 gelen	

göçmenleri	 tehdit	olarak	ya	da	 istenmeyen	olarak	tasvir	ederek	yaratılmış	olan	

korku	 iklimi,	 sosyal	 uyum	 için	 olumsuz	 sonuçlar	 doğurmaktadır.	 Mevcut	

politikalar	 ve	 uygulamalar,	 tüm	 göçmenleri	 potansiyel	 yasa	 çiğneyici	 olarak	

genelleştirmekte	 ve	 güvensizlik	 oluşturmaktadır.	 (Gonzalez	 Fuster	 2009)86	Bu	

uygulamalar,	politika	yapıcılar	ve	medyanın	düzensiz	göç	üzerine	daha	kapsamlı	

dışlayıcı	söylemi	ve	sınırlarda	çözülmesi	gereken	bir	'kriz'	olarak	durumu	tasvir	

ederek	 yabancı	 düşmanlığı	 ve	 hoşgörüsüzlüğe	 neden	 olmaktadır.	 Dahası,	 bu	

türden	 olumsuz	 söylemler,	 Avrupa	 toplumlarında	 yaşayan,	 toplumdaki	 yeri	

sorgulanan,	 yasal	 statüsünü	 aşağılanan	 ve	 dışlanmış	 hissettirilen	 göçmenleri	

etkilemektedir.	 Bu	 durum,	 sadece	 göçmenler	 için	 değil,	 aynı	 zamanda	 Avrupa	

toplumu	için	de	sorunludur:	

Göçmen	 politikasının	 kısıtlayıcı	 ve	 yasa	 uygulama	 karakteri	 nedeniyle	

yabancılara	 uygulanan	 herhangi	 bir	 hasar	 ya	 da	 sıkıntı	 bir	 maliyettir,	

çünkü	 politikayı	 destekleyen	 ilkelerin	 kapsamını	 ve	 niteliğini	 olumsuz	

etkilemektedir.	 Bu	 normatif	 indirgemeler,	 yalnızca	 yabancılar	 üzerinde	

aşırı	 derecede	 hasar	 ve	 zorluk	 çıkarmakla	 kalmayıp	 aynı	 zamanda	

demokratik	 siyasi	 toplulukların	 temel	değerlerini	de	 tehlikeye	atmaktadır.	

(Kostakopoulou	2009:	207)87	
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