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Turkije en internationale
migratie sinds 1923
drs. A. Akgündüz*

De migratie van Turkse arbeiders naar Westeuropese landen in de periode 1960-1974 betekende voor Turkije niet de eerste kennismaking met
het verschijnsel van internationale migratie. Het Ottomaanse Turkije (of
het Ottomaanse Rijk)1 kende een welhaast ononderbroken massale instroom en uitstroom van mensen, van het laatste kwart van de achttiende eeuw tot het einde van haar bestaan.
Hoewel het Ottomaanse Rijk een vluchthaven bood voor niet-moslims
die gedwongen werden of zelf de wens hadden christelijke landen te verlaten, bestonden niet-economische migraties (ten gevolge van verovering, oorlog of politieke en etnisch-religieuze conflicten) naar het Rijk
hoofdzakelijk uit moslims. Tussen 1783 en 1922 vluchtten ongeveer vijf
tot zeven miljoen (Quataert, 1994, p. 793) of meer dan vijf miljoen (McCarthy, 1995, p. 339) moslims afkomstig uit Balkan en door Rusland geannexeerde gebieden (zoals de Krim en de Kaukasus) naar het Ottomaanse Rijk. Niet-economische migraties vanuit het Rijk, daarentegen,
vonden plaats na het begin van de Eerste Wereldoorlog en omvatten
bijna twee miljoen christenen, Anatolische Armeniërs en Grieken. Deze
niet-economische migraties zowel naar als vanuit het Ottomaanse Rijk
gingen gewoonlijk gepaard met zeer veel verlies van mensenlevens. De
etnisch-religieuze samenstelling van de Turkse bevolking werd dus in de
periode voorafgaande aan de vestiging van de Republiek in 1923 drastisch veranderd.
Economische migratie naar het Ottomaanse Rijk stelde wat aantallen
betreft niet veel voor. Economische migratie vanuit het Rijk was daarentegen zeer omvangrijk. Van 1860 tot 1914 emigreerden naar schatting
1.200.000 Ottomanen naar Noord- en Zuid-Amerika; een derde van hen
keerde vervolgens weer terug. Ottomaanse Christenen vormden de overgrote meerderheid in deze massale migratie. Moslims in het algemeen
vormden in het algemeen ongeveer vijftien procent, en Turks sprekende
moslims (de Turken) in het bijzonder slechts minder dan twee procent
van het totaal (voor meer informatie over de migraties tijdens het Ottomaanse tijdperk zie Akgündüz, 1998, 1999).
De ononderbroken massale instroom en uitstroom van mensen doet
zich nog steeds voor in het republikeinse tijdperk van Turkije. Het enige
verschil tussen de Ottomaanse en de republikeinse perioden is gelegen
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in een relatieve afname van de omvang van niet-economische migraties
in de laatstgenoemde periode. Het doel van dit artikel is het analyseren
van de internationale migratiebewegingen die hebben plaatsgevonden
sinds de oprichting van de Republiek Turkije in 1923. Voor zover er verbanden bestaan met het verleden zullen deze kort worden aangestipt.
Voor dit doel wordt het proces allereerst in twee fasen verdeeld, de periode 1923-1960 en de periode 1961-1999. Vervolgens worden de
migratiestromen gegroepeerd naar gelang de richting, dat wil zeggen
naar en uit Turkije. Ook zullen aspecten als type, omvang, aard, oorzaken
en etnisch-religieuze samenstelling van elke migratiebeweging kort worden toegelicht.
De periode 1923-1960
Migratie naar Turkije
Het begin van deze periode werd in feite gemarkeerd door de immigratie
en emigratie die ontstond als gevolg van de overeenkomst tussen Turkije
en Griekenland. Na beëindiging van de Turkse Onafhankelijkheidsoorlog, bereikten beide landen overeenstemming over de uitwisseling
van bevolkingsgroepen middels het tekenen van het Vredesverdrag van
Lausanne in 1923, met uitzondering van de Grieken in Istanbul en de
Turken in West-Tracië. Vervolgens werden binnen een periode van twee
jaar 149.851 Grieken van Turkije naar Griekenland gestuurd (Geray, 1962,
p. 6) en 456.720 Turken van Griekenland naar Turkije2 (Ari, 1995, p. 113).
1 Hoewel men in Europa het Ottomaanse Rijk eeuwenlang heeft aangeduid met Turkije,
gingen de Turken de naam Turkije pas na het uitroepen van de republiek in 1923 gebruiken
(en het betreft het huidige territorium van Turkije).
2 Ten aanzien van de Anatolische Grieken vond deze – de door de overheid op gang
gebrachte emigratie was in feite een voortzetting van de exodus van de Griekse minderheid
uit Turkije – plaats in augustus/september 1922. In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog
besloten de zegevierende landen het Ottomaanse Rijk te splitsen om daarmee een
definitieve oplossing te treffen voor, in de woorden van de grootmachten, ‘De Oostelijke
(c.q. Turkse) Kwestie’. Frankrijk en Groot-Brittannië verdeelden de Arabische provincies van
het rijk (Syrië, Irak, Jordanië, Palestina/Israël) onderling. Wat betreft de gebieden die
onderdeel vormen van het huidige grondgebied van Turkije: Engeland bezette Istanbul en
de zeeëngtes (Bosporus en Dardanellen); Frankrijk, nam de provincies Adana en G. Antep,
zuid en sommige delen van zuidoost-Anatolië in, en Italië de provincie Antalya en de
zuidwest regio tot aan Izmir. Het Ottomaanse leger was uiteengevallen, de regering stond
machteloos en had zich overgeleverd aan de genade van de bezettingsmacht. In mei 1919
zette het Griekse leger voet aan wal bij Izmir met toestemming van de Britten onder
voorwendsel van het beschermen van het van oorsprong Griekse bevolkingsdeel van de
stad. In feite ging het om een gewone bezetting. Als reactie organiseerden de Turkse
nationale strijdkrachten een nationale assemblee in Ankara en een nieuw leger. Betrekkelijk eenvoudig werd daarmee een einde gemaakt aan de Franse en Italiaanse overheersing.
De Griekse bezetters daarentegen namen het hele westen van Turkije in en de oorlog
tussen het Griekse leger en de Turkse nationale strijdkrachten werd gedurende drie jaar op
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Tabel 1: Schatting van het aantal in het buitenland geboren personen dat
zich in de periode 1923-1960 in Turkije heeft gevestigd, naar land van
herkomst
Landen

1923 – 1933

1934 – 1960

1923 – 1960

Bulgarije
Griekenland
Roemenië
Voormalig Joegoslavië
Overige landen
Totaal

101.507
456.720*
33.857
108.179
700.258

272.971
23.788
87.476
160.922
31.466
576.667

374.478
480.508
121.351
269.101
31.466
1.276.925

Voor de definitie van de begrippen ‘Turk’ en ‘Griek’ baseerde men zich
op religieuze gronden. Het gevolg daarvan was dat het overgrote deel van
de bevolking dat naar Griekenland werd gestuurd Turks sprak, terwijl
vele moslims uit Griekenland, met name uit Kreta, Grieks spraken3
(Clogg, 1992, p. 101; Lewis, 1993, pp. 142-143).
Inclusief de mensen die arriveerden als gevolg van de bevolkingsuitwisseling, kwamen er tussen 1923 en eind 1933 in totaal 700.258 Turken en andere moslims uit Bulgarije, Griekenland, Roemenië en het
voormalige Joegoslavië naar Turkije (zie tabel 1).
Echter, in 1934 voerde de Turkse regering een nieuwe wet in, de
Vestigingswet (Iskan Kanunu). Deze nieuwe wet bevatte twee belangrijke
regelingen betreffende immigratie. De eerste regeling betrof de onderverdeling van de immigranten in twee categorieën: zelfstandige immigranten (serbest göçmen) en door de overheid gesteunde immigranten
(iskanli göçmen). Nadat men een immigratievisum had verkregen van
een Turks gezantschap in het buitenland was het de eerste groep toegestaan zich overal in Turkije naar vrije keuze te vestigen. De tweede groep
werd gewoonlijk op het platteland gevestigd waarbij de overheid hen van
land, vee en het noodzakelijke materiaal voorzag. In 1970 werd de
diverse fronten voortgezet. Gedurende de oorlog vormden de oorspronkelijk Griekse
bewoners een reservemacht van soldaten en materieel voor het Griekse leger terwijl de
Turkse bevolking op de vlucht sloeg. Volgens McCarthy (1995, pp. 255-322), vluchtten 1,2
miljoen Anatolische moslims voor de Grieken waarbij ongeveer een derde van hen om het
leven kwam. In augustus/september 1922, bevrijdden de Turkse nationale strijdkrachten de
bezette gebieden. Daarop vluchtten ongeveer één miljoen Anatolische Grieken samen met
het zich terugtrekkende Griekse leger naar Griekenland vanwege de angst voor Turkse
wraakacties. Nadat het Griekse leger was verslagen, slaagden de Turken er in de Britse
troepen uit Istanbul en de zeeëngtes te verdrijven.
3 Lewis (1993, p. 142) schrijft het volgende over de mensen die tot de bevolkingsgroep
behoorden die werd uitgewisseld tussen beide landen: ‘Volgens elke Westerse definitie van
nationaliteit waren de Grieken van Turkije geen Grieken maar Turken met een christelijk
geloof, en de zogenaamde Turken van Griekenland waren voor het grootste deel Griekse
moslims’.
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tweede categorie opgeheven en slechts weer in het leven geroepen ten
behoeve van de vluchtelingen in 1989 uit Bulgarije. De tweede regeling in
verband met de nieuwe Vestigingswet betrof een voorwaarde aan de toelating. Slechts personen van Turkse afkomst en cultuur (Türk soyu ve kültürü) konden migreren naar en zich vestigen in Turkije. Bovendien verleende de wet de ministerraad de bevoegdheid te beslissen wie van
Turkse afkomst was en tot de Turkse cultuur behoorde (Kirisçi, 1995).
Het nationalistische concept van de nieuwe wet bracht echter in de
praktijk geen verandering in de toepassing van het oude toegangsbeleid.
Feitelijk kwamen op basis van de gegeven criteria vooral moslims in aanmerking. Slecht één jaar later, in 1935, toen de Joegoslavische regering
bijvoorbeeld een massale deportatie van Albanese moslims vanuit Kosovo voorbereidde, bood de Turkse regering aan 200.000 van hen op te
nemen (Malcolm, 1998, p. 285). Ten gevolge daarvan hebben mensen uit
Turks sprekende gemeenschappen op de Balkan alsmede vele Albanezen, Bosniërs, Circassianen, Pomaken en Tartaren profijt gehad van deze
wet (aangehaald in Kirisçi, 1995, p. 61).
Immigratie naar Turkije, opnieuw hoofdzakelijk vanuit de Balkan, zette
zich voort van 1934 tot 1960 en betrof 576.667 mensen; het totale aantal
immigranten liep daarmee op tot 1.267.925 over deze periode (zie tabel
1). Volgens Turkse gegevens kwamen tussen 1940 en 1949 ook in totaal
91.490 vluchtelingen uit diverse landen in Turkije aan, onder andere uit
China en de voormalige Sovjet Unie. Van hen waren er 39.557 Turks.
24.468 van deze vluchtelingen vestigden zich definitief in Turkije (dit
aantal is opgenomen in het aantal immigranten), de rest vertrok vervolgens weer naar het land van herkomst of naar een ander land (genoemd
in Geray, 1962, p. 11).
Hoewel het merendeel van deze immigranten Turks was of zich als
Turk identificeerde, weerspiegelden zij in het algemeen de cultureellinguïstische diversiteit van de moslims op de Balkan. Zij vestigden zich
in Turkije voornamelijk in de streek van Marmara en de Egeïsche Zee en
deels in het gebied van de Zwarte Zee en Centraal-Anatolië (voor korte
informatie omtrent de vestigingsplaatsen en de cultureel-linguïstische
kenmerken van immigranten: zie Andrews, 1989).
Met betrekking tot de moslimimmigratie, hebben non-economische
’push’-factoren aan de kant van de uitzendende partij de hoofdrol gespeeld. Politieke instabiliteit speelde een rol, daarnaast impliciet en expliciet discriminerend beleid van een overheid die hen als obstakel beschouwde voor het bereiken van etnische en religieuze homogeniteit en
tenslotte ook een gevoel van onzekerheid (voor gebalanceerde en zeer
bruikbare informatie over de behandeling van minderheden op de Balkan: zie Poulton, 1993).
Maar behalve bij het bepalen van de richting, hebben factoren aan de
ontvangende kant ook een aanvullende rol gespeeld in het bestaan van
de migrantenbewegingen. Deze factoren waren de nauwe verwantschappen van de immigranten met Turkije op religieus, cultureel en linguïs-
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tisch gebied; soms familiebetrekkingen en verwantschappen tussen de
immigratiepioniers en hen die achterbleven, en het genereuze Turkse
toelatingsbeleid.
In 1933 vond een bijzonder soort migratie naar Turkije plaats, hoewel
van tijdelijke aard. Deze betrof antifascistische Duitse en een aantal Oostenrijkse academici. Toen de Turkse overheid te kampen kreeg met een
gebrek aan voldoende gekwalificeerd academisch personeel voor de uitvoering van haar Universitair Herzieningsprogramma uit 1933, dacht
men, bij wijze van tijdelijke oplossing, aan Duitse academici die werden
vervolgd door het Hitler-bewind vanwege hun joodse identiteit en/of
linkse politieke ideeën. De regering in Ankara trok Duitse vluchtelingen
en een kleiner aantal Oostenrijkse academici aan en bood hen politiek
asiel en werk. Ook namen een paar Italiaanse, Franse en Hongaarse antifascistische geleerden hun toevlucht tot Turkije.
Hoewel aanvankelijk aan gevluchte academici arbeidsovereenkomsten
werden aangeboden voor twee, drie of vijf jaar, werden hun inspanningen bijzonder op prijs gesteld door Turkije en bleven zij veelal tot het
einde van de oorlog. Sommigen van hen bleven zelfs nog langer (Widmann, 1973; Grothusen, 1987; Peukert, 1997). Het aantal gevluchte
Duitse academici (inclusief de Oostenrijkers) dat tussen 1933 en 1945
werkzaam was op de Universiteit van Istanbul bedroeg 98, waarvan velen
in Duitsland een hoge leerstoel hadden bekleed. In dezelfde periode waren 28 Duitse en 18 Oostenrijkse gevluchte academici werkzaam in Ankara en werkte een aantal gevluchte deskundigen, voornamelijk Duitsers,
bij overheidsinstellingen (Widmann, 1973, pp. 100, 131-132, 167). Behalve de gevluchte academici, bevond zich in Ankara ook een groep van
21 Duitse professoren die geen vluchtelingen waren en die via de officiële
kanalen waren uitgezonden; zij hadden Turkije echter voor 1942 verlaten
(Widmann, 1973; Neumark, 1980). Duitse academici speelden een belangrijke rol in de reorganisatie van de Universiteit van Istanbul en in de
oprichting van de Universiteit van Ankara en het Staatsconservatorium
van Ankara.
Migratie uit Turkije
De eerste migratie uit Turkije bestond – zoals hiervoor vermeld – uit de
repatriëring van 149.851 Anatolische Grieks-orthodoxen naar Griekenland, als gevolg van de bevolkingsuitwisseling tussen Griekenland en
Turkije. Daarbij trok een niet nader aangeduide groep overige nietmoslims (Armeniërs en Joden) hoofdzakelijk afkomstig uit Istanbul en
Izmir, voorgoed weg uit Turkije zonder dat zij gedwongen werden te emigreren tijdens de eerste jaren van het nieuwe Turkije (Ari, 1995).
In 1932 had de beslissing van de regering in Ankara om een groot aantal beroepen in de industrie en handel uitsluitend voor Turkse burgers te
reserveren – zogenaamd met het oog op economische problemen voortvloeiende uit de wereldwijde economische depressie – een negatief effect
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op de Griekse burgers die in Istanbul woonden en werkten. Naar schatting waren tegen 1935 ongeveer 10.000 van de 26.431 in Turkijë woonachtige Griekse burgers vertrokken naar Griekenland (Alexandris, 1992,
p. 1985).
Een andere belangrijke kwestie betrof de emigratie van 33.159 Turkse
Joden naar Israël in de periode tussen 1948 en 1950 (Weiker, 1988, p. 22).
Hun vertrek werd over het algemeen hoofdzakelijk ingegeven door economische, ideologisch-politieke ‘pull’-factoren, hoewel er ook enige
‘push’-factoren bestonden. De eerste groep emigranten, die de meerderheid vormde, bestond uit arme, proletarische Joden. De tweede groep
bestond uit, in woorden van Weiker (1998, pp. 19-31), uit ’jonge idealisten’.
Behalve deze twee emigratiestromen met specifieke redenen, vond er
in deze periode, waarin geen of nauwelijks sprake was van enige arbeidsof economische emigratie, op grond van niet-economische factoren tevens op zeer kleine schaal een uittocht plaats van niet-moslim inwoners,
met name christelijke handelaars. Omdat het aantal niet-moslims drastisch was gedaald in het decennium na 19144, was het potentieel van
christenen dat om niet-economische redenen wilde emigreren in absolute aantallen klein. Tot 1940 had de Turkse regering de niet-moslim
minderheden verhoudingsgewijs fatsoenlijk behandeld. Echter, vanaf
het begin van de jaren veertig, veroorzaakt door onder andere internationale politieke instabiliteit en wantrouwen van de Turkse overheid en van
nationalistische, politiek-islamitische kringen, nam emigratie van nietmoslim minderheden uit Turkije toe. Sindsdien daalde hun aantal – met
name van Grieken – voortdurend (zie hierna). Tussen 1955 en 1960, bijvoorbeeld, hebben volgens Turkse registratiegegevens 1.139 nietmoslims Turkije verlaten (genoemd in Geray, 1962, p. 6).
De periode 1961-1999
Migratie naar Turkije
Deze periode wordt, in vergelijking met de voorgaande periode, gekenmerkt door een uitbreiding van de migratie naar Turkije, zowel voor wat
betreft de vorm als de landen van herkomst. De eerste substantiële vorm
van migratie blijft de emigratie op grond van niet-economische factoren
van Turken en Moslims hoofdzakelijk afkomstig van de Balkan (Bulgarije,
Griekenland, Roemenië en het voormalige Joegoslavië) (zie tabel 2). Bovendien ontstond er een nieuwe reden voor zowel de emigratie van
4 Volgens de eerste volledige volkstelling in het nieuwe Turkije in 1927, was de onderverdeling van de totale bevolking van 13.629.488 op basis van moedertaal als volgt: 11.777.810
Turken; 1.184.446 Koerden; 134.273 Arabieren; 119.810 Grieken; 95.901 Circassanen; 64.745
Armeniërs; 68.900 joden; 20.254 Bulgaren; 163.037 overigen (genoemd in Akgündüz, 1998,
p. 114)
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Tabel 2: Schatting van aantal personen dat tussen 1961 en 1999 naar
Turkije is gekomen, naar land van herkomst en type migratie
Land

Immigratie
1961-1990

Tijdelijk verblijf (vluchtelingen)*
1960-1990
1991-1999

Bulgarije
Griekenland
Roemenie
Voormalig Joegoslavie
Bosnie en Herzegovina
Iran
Irak

331.052
21.200
870
34.492

154.937

Totaal

387.614

65.000

9.400
20.000
5.000.000
446.000

219.937

5.475.400

* Onduidelijk is hoeveel personen uit elke vluchtelingengroep nog steeds in Turkije verblijven, of
zich permanent in Turkije hebben gevestigd.

Griekse Turken naar Turkije als de emigratie van Turkse Grieken naar
Griekenland. Reden daarvoor was de politieke spanning tussen beide
landen naar aanleiding van het geschil rond Cyprus en later tevens de
‘Egeïsche zee-problemen’.
Toch was Turkije ogenschijnlijk terughoudend in de toelating van
Turkse emigranten vanuit de Balkan, met name Bulgarije en Griekenland, om redenen van buitenlands-politieke aard. Naar aanleiding van
het nieuws dat ontvluchte Griekse Turken werden teruggestuurd door de
Turkse Veiligheidsdienst, verklaarde het Turkse ministerie van buitenlandse zaken bijvoorbeeld dat Turken uit West-Tracië niet moesten emigreren maar aldaar moesten blijven (zie Milliyet, 27-9-1969). Toch blijft
het moeilijk aan te geven in hoeverre de terughoudendheid van de
Turkse regering enige (potentiële) emigratiestroom heeft afgeschrikt of
doen afnemen.
Zo hebben zich bijvoorbeeld tot 1980 naar schatting 20.000 Turken
afkomstig uit Griekenland in Turkije gevestigd. In de daaropvolgende
jaren hebben nog eens 1200 Turken politiek asiel aangevraagd. Een paar
duizend Turken die niet meer konden terugkeren naar Griekenland nadat zij Turkije eenmaal waren binnengetreden, bleven in Turkije wonen
(Kirisçi, 1995, p. 73).
Emigratie vanuit Bulgarije naar Turkije betrof een gering aantal vluchtelingen dat er tot 1968 in was geslaagd de grens met Turkije over te steken. Echter, na het tekenen van de gezinsherenigingsovereenkomst tussen Bulgarije en Turkije in 1968, die tot doel had uiteengevallen gezinnen
weer in Turkije te herenigen, zijn er tot 1978 meer dan 116.000 Turken en
andere moslims naar Turkije gekomen. In de daaropvolgende tien jaren
zijn nog slechts kleine aantallen vluchtelingen gevolgd.
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In 1989 vond opnieuw een massale emigratie van Bulgarije naar Turkije plaats. Toen de regering in Bulgarije er niet in slaagde de oppositie
tegen haar in 1984 in werking getreden beleid van gedwongen ‘slavisering’ van moslim-minderheden de kop in te drukken, gaf zij bepaalde
dissidenten in mei 1989 toestemming het land te verlaten (Poulton,
1993). Dit resulteerde echter in de vlucht van 369.989 Turken en overige
moslims naar Turkije in drie maanden tijd. Daarvan keerden er later
weer 154.937 terug naar Bulgarije (Vasilevsa, 1992, pp. 347-349).
Van 1961 tot 1990 zijn in totaal 34.492 Turken en andere moslims vanuit het voormalige Joegoslavië naar Turkije geïmmigreerd (bijna 90% van
hen arriveerde tussen 1961 en 1970). In dezelfde periode ontving Turkije
slechts ongeveer 870 immigranten uit Roemenië (Kirisçi, 1995). Dit geringe aantal valt wellicht te verklaren door het verhoudingsgewijs liberale minderhedenbeleid van dit land gedurende het tijdperk na de
Tweede Wereldoorlog.
Derhalve bedroeg het aantal immigranten uit de Balkan dat zich tussen 1961 en 1990 in Turkije heeft gevestigd tenminste 387.614 (zie
tabel 2).
In het begin van de jaren negentig werden door de fundamentele politieke verandering in de voormalige socialistische landen op de Balkan,
de voorwaarden voor niet-economische emigratie vanuit deze landen
naar Turkije opgeheven. Bulgarije, bijvoorbeeld, veroordeelde en schafte
niet alleen het oude beleid van de gedwongen assimilatie gericht op de
Turkse minderheidsbevolking af, het stelde ook nieuwe regels op ter bescherming van de verkregen sociale rechten van de vluchtelingen uit
1989 die zich in Turkije hadden gevestigd.
Maar het instorten van het oude systeem in de voormalig socialistische
landen op de Balkan bracht echter ook economische misère met zich
mee gekenmerkt door hoge werkloosheid en extreem lage lonen. Deze
economische situatie veroorzaakte een nieuwe en derhalve de tweede
belangrijke vorm van migratie vanuit Bulgarije, Kosovo, Roemenië en
Moldavië naar Turkije: tijdelijke economische migratie. Hoewel er geen
betrouwbare gegevens bestaan ten aanzien van het aantal economische
emigranten of grensarbeiders uit de voormalig socialistische landen van
de Balkan, werden zij te werk gesteld in verschillende streken, met name
in Istanbul en het gebied rond Marmara. Zelfs particuliere medische klinieken in de wijken van Istanbul die bewoond worden door immigranten
uit de Balkan, hebben bijvoorbeeld Bulgaarse en Roemeense doktoren
en verpleegsters in dienst. Het visumstelsel van Turkije ten opzichte van
onderdanen van Balkanlanden draagt feitelijk bij aan deze tijdelijke migratie, aangezien het voorziet in toestemming tot een verblijf van drie
maanden elke keer dat men het land binnenkomt, en slechts een boete
oplegt aan personen die langer blijven dan is toegestaan.
De derde en laatste belangrijke vorm van migratie naar Turkije betreft
de binnenkomst van vluchtelingen uit buurlanden met als doel een tijdelijk verblijf. Volgens het rapport van de Turkse regering aan de Verenigde
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Naties zijn sinds de verandering van het bewind in Iran in 1978 ongeveer
vijf miljoen Iraniërs Turkije binnengekomen (Verenigde Naties, 1999a, p.
220). Er zijn echter geen betrouwbare gegevens betreffende de gemiddelde verblijfsduur van Iraniërs en het aantal van hen dat zich nog steeds
in Turkije bevindt. De Turkse dagbladen evenwel vermelden soms een
hoog cijfer (ongeveer 1 miljoen) als het gaat om Iraniërs die in Turkije
wonen en werken.
Volgens hetzelfde rapport van de Turkse regering hebben tussen 1981
en 1991 ook drie vluchtelingengolven plaatsgevonden vanuit Irak naar
Turkije. De eerste vond plaats tijdens de nasleep van de oorlog tussen
Iran en Irak in augustus 1988 en betrof meer dan 50.000 Irakezen. De
tweede golf deed zich voor na de bezetting van Koeweit door Irak en betrof een kleiner aantal mensen. Toch staat er in het rapport niets over de
etnische samenstelling van deze Irakese vluchtelingen of over de mate
waarin zij in Turkije zijn gebleven of vervolgens weer zijn vertrokken. De
derde golf kwam aan het einde van de Golfoorlog en omvatte 446.000
Irakese Koerden die gevlucht waren uit het Irakese leger (zie tabel 2). Het
rapport vermeldt dat een regeling was getroffen voor hun terugkeer naar
Irak ofschoon er een aantal duizenden van hen nog steeds in Turkije verblijft (de Verenigde Naties, 1999a, p. 220).
In samenwerking met de Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen
van de Verenigde Naties heeft Turkije in de periode tussen 1992 en 1994
onderdak geboden aan zo’n 20.000 vluchtelingen uit Bosnië en Herzegovina; sinds 1995 zijn zij echter teruggekeerd naar hun land van herkomst en slechts vijfhonderd van hen zijn in Turkije achtergebleven (Verenigde Naties, 2000, p. 38). Op gelijke wijze kwamen 9400 Kosovaren als
vluchteling naar Turkije in 1998 en 1999 (Verenigde Naties, 2000, p. 25).
Volgens de classificatie van de Verenigde Naties komen er tevens elk
jaar asielzoekers met name uit Irak en Iran Turkije binnen; in 1997 respectievelijk 3000 en 1400 (Verenigde Naties, 1998, p. 32). Hoewel er geen
verdere informatie bestaat over asielzoekers (zie Verenigde Naties, 1998,
1999b, 2000), is het waarschijnlijk ze allemaal asiel aanvragen in een westers land en de uitkomst in Turkije afwachten en geen asiel zoeken in
Turkije zelf.
Migratie vanuit Turkije 1961-1999
De omvang van de migratie vanuit Turkije gedurende deze periode is
zelfs groter dan die van de migratie naar Turkije. Het eerste geval van
niet-economische migratiestromen betrof de in Istanbul wonende Grieken en speelde zich af in 1964 en de daaropvolgende jaren.
Ogenschijnlijk met als doel de Griekse regering te dwingen een halt toe
te roepen aan de etnische-zuiveringscampagne gericht tegen de Turken
op Cyprus, zegde de Turkse regering in maart 1964 het verdrag uit 1930
op dat bestond tussen Griekenland en Turkije en dat voorzag in weder-
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zijdse vrijheid van verkeer en bevoorrechte behandeling van burgers.5
Op dat moment verbleven, dankzij deze overeenkomst, 12.592 Griekse
burgers in Istanbul waar zij verschillende beroepen uitoefenden, terwijl
3000 Turkse burgers, van wie de helft van Griekse komaf, in Griekenland
woonden (Akar en Demir, 1994, p. 54). Na het van kracht worden van de
opzegging werd een willekeurig geselecteerde grote groep Grieken door
de Turkse regering het land uitgezet om redenen van ‘nationale veiligheid’ en omdat zij werkzaam waren in banen die krachtens de wet van
19326 alleen voor Turkse burgers waren bestemd. De Turkse overheid liet
ook geen Griekse paspoorthouders toe die Istanbul hadden verlaten en
voor de paasvakantie naar Turkije kwamen (Alexandris, 1992; Akar and
Demir, 1994). Bovendien werd het kapitaal van gedeporteerden bevroren. Pas in 1988 verkregen zij het recht om hun bezittingen in Turkije te
verkopen. Aan de andere kant bestond het antwoord van de Griekse
overheid niet alleen uit wraakneming op de Turkse paspoorthouders in
Griekenland, maar tevens werd de van oorsprong Turkse bevolking het
Grieks staatsburgerschap ontnomen.
Als gevolg van ongewisse toekomstperspectieven, het gevoel van onzekerheid en de groeiende spanning tussen beide landen nam de emigratie
van de verstedelijkte Griekse minderheid verder toe, zonder dat daar gedwongen uitzetting voor nodig was. De schatting is dat, naast diegenen
met Griekse nationaliteit, meer dan 30.000 Turkse Grieken in de loop van

5 In juni 1930 trad met het Verdrag van Ankara een periode van toenadering in tussen
Griekenland en Turkije. In datzelfde jaar stelde de Griekse premier Venizelos, zonder succes
overigens, de Turkse President, Kemal Atatürk, als kandidaat voor de Nobelprijs voor de
vrede.
6 In augustus 1960 werd Cyprus een onafhankelijke republiek met twee gemeenschappen, de
Griekse en de Turkse. Engeland, Griekenland en Turkije zorgden gezamenlijk voor het
waarborgen van de getroffen regeling. Griekse nationalisten op het eiland waren echter
gekant tegen de overeenkomst en zagen deze als een verraad aan de heilige zaak van
enosis: de unificatie van Cyprus met Griekenland. In 1963 en gedurende de eerste paar
maanden van 1964, begonnen pro-enosis strijders een gewelddadige campagne te voeren
gericht tegen de Turkse Cyprioten, teneinde hen van het eiland te verdrijven. Turkije wilde
troepen naar het eiland sturen maar beschikt daarvoor niet over voldoende materiaal.
Bovendien maakten de Verenigde Staten ernstige bezwaren daartegen. In dit geval kwam
de Turkse regering tot de volgende overweging: Wanneer enige Grieken uit Istanbul werden
gezet en het duidelijk was gemaakt dat het uitzettingsbeleid voortgezet zou worden totdat
Griekenland de pro-enosis strijders een halt zou toeroepen, dan zou Griekenland
tegemoetkomen aan het verzoek van de Turkse regering. In de uitzetting van Griekse
burgers zou ook een verborgen doel kunnen liggen: het drastisch reduceren van zowel het
aantal Griekse burgers als het van oorsprong Griekse bevolkingsdeel van Istanbul. Het
terugdringen van zowel de economische macht en de omvang van het niet-moslim deel
van de bevolking in het land maakte sinds 1909 deel uit van het Turks beleid. De
vermogensbelasting van 1942-1944 bijvoorbeeld, werd althans op papier ingevoerd ten
aanzien van alle welgestelden, maar in de praktijk aangewend als instrument om het
economisch vermogen van niet-moslims aan te tasten, zoniet te vernietigen, met als doel
de verdere Turkifisering van het economisch leven van het land.
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Tabel 3: Schatting van het aantal Turken dat zich tussen 1961 en 1999
elders in Europa heeft gevestigd, per periode en type migratie*
Arbeidsmigratie
1961-1974

Gezinshereniging
1973-1980

Gezinsvorming
1980-1999

Asielaanvragen
1980-1999

1.000.000

1.200.000

500.000

579.510

* Geeft een ruwe schatting weer. Ofschoon zowel de arbeidsmigratie als de migratie in verband
met gezinshereniging/-vorming naar Europa een zeker percentage van terugkeermigratie
bevat wordt hier het totale aantal personen dat op een gegeven moment Europa introk
in beschouwing genomen, niet hun daaropvolgende gedragingen:

de tijd Turkije hebben verlaten (Akar en Demir, 1994, p. 91). Dit heeft ertoe geleid dat de Grieken nog maar een hele kleine minderheid vormen
in Istanbul. Er zijn echter geen statistieken beschikbaar omdat Turkije in
de volkstellingen van de afgelopen 35 jaar niet langer de etnische en religieuze samenstelling van de bevolking aangeeft.
Ook kreeg Turkije in deze periode, anders dan in de voorafgaande, te
maken met aanzienlijke economische migraties. Een vroege vorm van dit
type migratie was de emigratie van hooggekwalificeerde vakmensen die
zich hoofdzakelijk afspeelde vanaf de tweede helft van de jaren vijftig. In
1968 werkten ongeveer 2600 Turkse artsen in het buitenland (22,4 procent van het totaal aantal artsen in Turkije): 37 procent in Duitsland and
27 procent in de Verenigde Staten (Abadan-Unat en Kemiksiz, 1986, p.
480). In hetzelfde jaar waren ook 1462 Turkse ingenieurs en architecten
in het buitenland werkzaam (9.6 procent van het totaal aantal geregistreerde personen bij de Kamer van Ingenieurs en de Kamer van Architecten in Turkije): 38 procent in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en 35 procent in Duitsland en Zwitserland (Oguzkan, 1976, pp.
84-5). Hoewel deze vorm van migratie van hooggekwalificeerde beroepsuitoefenaars zich sindsdien heeft voortgezet, bestaan er geen betrouwbare statistieken op grond waarvan de feitelijke omvang daarvan kan
worden vastgesteld.
De belangrijkste economische migratie uit Turkije was de arbeidsmigratie naar West-Europa in de periode 1960-1974. Volgens de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie in Turkije (Is ve Isçi Bulma Kurumu) die
belast was met de registratie van de aanvragers, de verspreiding van de
buitenlandse vraag naar arbeidskrachten en het zenden van arbeiders
naar het buitenland, werden 801.352 arbeiders naar Westeuropese landen gezonden. Van dit aantal vertrok ongeveer 80% naar Duitsland. Omdat er in bijna alle ontvangende landen in meer of mindere mate arbeiders verbleven die niet waren geregistreerd, is het waarschijnlijk dat
feitelijk ongeveer één miljoen arbeiders aan deze migratie hebben deelgenomen (zie tabel 3).
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De gastarbeiders vormden een heterogene groep en weerspiegelden
de sociale, culturele, regionale en etnische verscheidenheid van Turkije.
Algemeen gesproken vormden zij echter een verhoudingsgewijs jonger
en beter opgeleid, hoger gekwalificeerd en stedelijk segment van de
Turkse arbeidersbevolking. Volgens de Bundesanstalt für Arbeit bijvoorbeeld, was een derde van de Turkse arbeiders die jaarlijks naar Duitsland
kwamen, opgeleid naar Duitse maatstaven. In 1971 steeg het percentage
geschoolde arbeiders naar 46,3 procent (voor meer informatie over de
arbeidsmigratie vanuit Turkije naar West-Europa, zie Paine, 1974;
Abadan-Unat e.a., 1976; Penninx, 1982; Akgündüz, 1993a, 1993b, 1995).
Nadat in 1973/’74 de werving van Turkse arbeiders definitief was gestopt, hield de migratiestroom van Turkije naar West-Europa zichzelf
aanvankelijk in stand in de vorm van gezinshereniging en vervolgens
gezinsvorming. In Nederland begon het proces van gezinshereniging tijdens de laatste jaren van de wervingsperiode. Waarschijnlijk is het aantal
mensen dat naar Europa is gekomen in het kader van de gezinshereniging en -vorming aanzienlijk hoger dan het aantal gastarbeiders
zelf alhoewel het precieze aantal moeilijk valt aan te geven omdat er
geen voldoende statistieken voorhanden zijn. (zie tabel 3). De Turkse
migratie naar Europa omvat in bepaalde mate ook retourmigratie. Volgens de laatste gegevens van Eurostat waren er op 1januari 1995 meer
dan 2,5 miljoen immigranten uit Turkije in EU-landen aanwezig.
Met het einde van de arbeidsmigratie naar West-Europa kwam een
andere belangrijke economische migratie vanuit Turkije op gang: tijdelijke arbeidsmigratie naar olierijke Arabische landen (Koeweit, Libië, Irak
en Saudi-Arabië) en, in de laatste tien jaar, ook naar Rusland. Deze migratie omvat arbeiders die op contractbasis zijn uitgezonden en in dienst
zijn van met name Turkse ondernemingen die in deze landen opereren,
hoofdzakelijk in de bouwindustrie. Volgens de cijfers van de Turkse
arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn jaarlijks zo’n 110.000 tot 200.000 arbeiders werkzaam in de olierijke Arabische landen waarvan de meesten
in Saudi-Arabië. In het algemeen zal deze arbeidsmigratie, in tegenstelling tot die naar West-Europa, niet overgaan in definitieve vestiging en
derhalve tijdelijk van aard blijven.
Een aparte vorm van migratie van Turkije naar Europa betreft het aanvragen van asiel. Reeds eerder, in 1971-’72, werd Europa geconfronteerd
met een groep politieke asielzoekers uit Turkije die bestond uit goed opgeleide jongeren. Vanaf 1980 echter heeft het aanvragen van politiek asiel
substantiële vormen aangenomen. Volgens cijfers van de Verenigde Naties hebben tussen 1980 en 1989 242.520, en tussen 1990 en 1999
336.990, in totaal dus 579.510 mensen uit Turkije sinds 1980 asiel aangevraagd in de diverse Europese landen. Twee derde vroeg asiel aan in
Duitsland aan (Verenigde Naties, 2000, pp. 108-112). Het aantal aanvragen van asielzoekers dat jaarlijks wordt gehonoreerd door de Europese
ontvangende landen is echter nogal laag (zie Verenigde Naties, 2000).
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Het hoge aantal asielzoekers wordt voor een groot deel verondersteld
een afspiegeling te zijn van de onderdrukking door de Turkse overheid
van marxistische, linkse en Koerdische politieke organisaties en activiteiten. Met name in de jaren die volgden op de militaire machtsgreep van
12 september 1980, werden op grote schaal arrestaties verricht en vonden martelingen plaats van leden van linkse vakbonden, organisaties en
culturele verenigingen die tot 1980 legaal waren geweest en onder bescherming stonden van de wet. Hetzelfde gold evenzeer voor de leden of
aanhangers van politieke organisaties die zich identificeerden met de
verschillende stromingen in het marxisme (of marxisme-leninisme). Het
aantal asielaanvragers zou echter ook misschien tot op zekere hoogte
een weergave kunnen zijn van het aantal personen dat slechts dit ene
open kanaal wilden gebruiken om zo naar Europa te kunnen migreren.
Een laatste vorm van migratie uit Turkije die in dit kader vermeld moet
worden is de migratie van studenten naar het buitenland teneinde daar
hun studie te vervolgen. Zo studeerden bijvoorbeeld tussen 1981 en 1996
jaarlijks zo’n 20.000 en 37.000 studenten uit het hoger onderwijs en postuniversitaire studierichtingen in het buitenland (State Institute of Statistics of Turkey, 1989, 1997). De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waren de meest aantrekkelijke bestemmingen.
Slot
Vanaf de datum van haar oprichting tot 1961 heeft de Republiek Turkije
te maken gehad met zowel immigratie uit met name de Balkan als emigratie van christelijke inwoners van Turkije, hoofdzakelijk als gevolg van
niet-economische factoren. De omvang van de immigratie is veel groter
dan die van de emigratie; de republiek Turkije was dus in 1961 een typisch immigratieland. De hoofdoorzaak van de aanzienlijk geringere
emigratiestroom is dat het aantal Anatolische christenen (Armeniërs en
Grieken) reeds eerder gedaald was tot een kleine minderheid in het decennium voor de oprichting van de republiek. De immigratie van moslims naar Turkije is in feite de voortzetting van de immigratie van moslims vanuit de Balkan en de door Rusland geannexeerde gebieden, die in
de negentiende eeuw op gang was gekomen, net zoals de emigratie van
christelijke minderheden uit de republiek Turkije de voortzetting is van
de emigratie van de Anatolische christenen gedurende de laatste tien
jaar van het Ottomaanse Rijk.
Tot 1961 was er wat Turkije betreft nauwelijks sprake van enige instroom of uitstroom van mensen om redenen van voornamelijk economische aard. De enige uitzondering in de periode tussen 1948 en 1950
was het vertrek van joden naar de pas opgerichte staat Israël.
Echter, na 1961 was Turkije niet alleen meer een emigratieland dan
een immigratieland, het land kende ook diverse vormen van zowel economische als niet-economische bevolkingsbewegingen. De immigratie
naar Turkije vanuit de Balkan die plaatsvond tussen 1961 en 1989 draagt
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een niet-economisch karakter. Nadien is aan deze niet-economische immigratie een einde gekomen: er is een nieuwe emigratievorm ontstaan
bestaande uit tijdelijke economische migratie vanuit de voormalige socialistische landen van de Balkan naar met name de streek rond Istanbul
en Marmara. Deze streek is het welvarendste stuk van Turkije en is het
dichtst bij de Balkan gelegen. Grote aantallen immigranten uit de Balkan
hebben zich daar gevestigd. In dezelfde periode – waarin in samenwerking met de Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties vluchtelingen voor een kort verblijf zijn toegelaten uit
Bosnië, Herzegovina en Kosovo – werd Turkije tevens geconfronteerd
met enorm grote aantallen vluchtelingen uit hoofdzakelijk Iran en Irak.
De omvang van de niet-economische migratie naar Turkije met als doel
een tijdelijk verblijf was in die periode dan ook vele malen groter dan de
niet-economische migratie met als doel zich permanent te vestigen.
Na 1961 ging het bij niet-economische emigratie uit Turkije hoofdzakelijk om het van oorsprong Griekse bevolkingsdeel van Istanbul. De eerste duidelijk waarneembare economische migratie van Turken naar het
Westen bestond uit hooggekwalificeerde vakmensen en kwam aan het
einde van de jaren vijftig op gang. De belangrijkste economische migratie uit Turkije betrof de arbeidsmigratie in de periode 1960-1974 naar
West-Europa. Nadat de werving van arbeidskrachten tot een einde was
gekomen ging deze stroom op eigen kracht verder in het kader van de
gezinshereniging en gezinsvorming. Sinds 1980 bestaat nog een andere
vorm van migratie van Turkije naar Europa die gevormd wordt door
asielaanvragers. Nog een vorm van economische migratie uit Turkije, de
migratie van arbeiders naar olierijke Arabische landen (later ook Rusland) om daar op contractbasis werkzaam te zijn, vindt plaats sinds 1974.
Na 1961 zijn de economische migratiestromen uit Turkije veel omvangrijker geweest dan de niet-economische emigratiestromen uit Turkije.
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is also during these years that the Civil Code which had been adopted
in 1926 started to be criticized for its unequal treatment of men and
women.
Turkey and international migration; 1923-1999
A. Akgündüz
This article is about migration to and from Turkey since the establishment of the republic in 1923. The topic is studied by dividing the
process into two phases: the 1923-1960 period, and the 1961-1999
period. Within each of these phases migratory movements are grouped
according to destination, that is, to and from Turkey. Type, size, nature,
causes and ethno-religious composition of each migratory movement
are also specified. The article indicates that up to 1960, Turkey
experienced both immigration of Turks and other Muslims and
emigration of non-Muslims, for mainly non-economic reasons. Turkey
observed no inflows or outflows of people due to mainly economic
factors, except the emigration of working-class Jews to Israel in the
initial years of the foundation of the Israeli state. Moreover, Turkey was
an immigration country in the first period. From 1961 onward however,
Turkey has experienced almost all conceivable forms of international
migration. On the one hand: migration of high-level manpower to the
West; labour migration to Western Europe, and both its subsequent
transformation into permanent settlement and return migration; the
perpetuation of the migration to Western Europe initially as family
reunification and then family formation; asylum applications in Europe;
temporary labour migration to oil-rich Arab countries; and, emigration
mainly for non-economic reasons. On the other hand: immigration for
mainly non-economic reasons; temporary labour migration from some
former socialist countries of the Balkans; the formal entries of refugees
with the help of the UNHCR; and spontaneous entries of refugees from
mainly Iran and Iraq. Also, in this period Turkey is less an immigration
country and more an emigration country.

