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Human Trafficking in The 
Courts: The Importance 
of Victim’s Rights And 

Protection
Alline PEDRA*

Abstract

The “4P” paradigm – prevention, protection, prosecution and partnership 
– serves as the fundamental international framework to counter human trafficking 
and modern slavery. While organizations not always operate in partnership, which 
is a tremendous gap in counter-trafficking strategies, protection and prosecution 
are interdependent pillars. One enhances the likelihood of the other to be success-
ful. Therefore, victim’s protection is of outmost relevance to evidence collection 
and effectiveness of prosecution of human trafficking cases. Based on victimologi-
cal research, this paper briefly reviews the origins of victims’ rights and protection 
programs while bringing to the reader’s attention, relevant international, regional 
and national (Turkish) documents and law in the fields of victim’s support and 
protection to victims of human trafficking. It further elaborates on the connection 
between victim’s identification and cooperation with the criminal justice system – 
reporting, providing evidence and following court cases – provided that victims are 
protected and have their rights guaranteed. Finally, it demonstrates that the further 
protection is granted to human trafficking victims, the more they collaborate with 
criminal prosecution of cases, enhancing likelihood of convictions and solution of 
cases, revealing traffickers and dismantling human trafficking networks. It is at the 
core of this paper to demonstrate that victims’ collaboration is key for prosecuting 
and countering human trafficking, highlighting that collaboration might only be 
enhanced through provision of adequate support and protection. 

Keywords: protection, victim’s support, prosecution, court cases, evidence, vic-
tim’s participation in court
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Mahkemelerde 
İnsan Ticareti: Mağdur 
Haklarının Önemi ve 

Korunması
Alline PEDRA*

Öz

“4P” paradigması – Temel olarak Uluslararası Çerçevede önleme, koruma, 
kovuşturma ve ortaklık - insan ticareti ve modern köleliğe karşı mücadelede görev-
lerini görmektedir. Kuruluşlar her zaman ortaklık içinde faaliyet göstermezler ki 
bu insan ticareti ile mücadele stratejilerinde çok büyük bir boşluktur, koruma ve 
kovuşturma birbirine bağlı direklerdir. Biri diğeri için başarılı olma olasılığını 
artırır. Bu nedenle mağdurun korunması, insan ticareti davalarının kovuşturul-
masının, kanıt toplama açısından yakından ilgilidir. Mağdurolojik araştırmalara 
dayanan bu makale, insan ticareti mağdurlarına destek ile birlikte uluslararası 
koruma alanlarındaki ,bölgesel ve, hukuki okuyucuların dikkatine sunmaktadır. 
Mağdurların hakları ve Koruma programlarının kökenlerini de gözden geçirme-
ktedir. Mağdurların korunması ve haklarının güvence altına alınması koşulu ile 
mağdurların kimlik tespiti ve ceza adaleti sistemiyle işbirliği - raporlama, kanıt 
sağlama ve davaları takip etme - arasındaki bağlantıyı ayrıntılı olarak açıklam-
aktadır. Son olarak, insan ticareti mağdurlarına daha fazla koruma sağlandığını, 
davaların cezai kovuşturulmasında işbirliği yaptıklarını, davaların çözümlerini 
arttırdığını, insan tacirlerini açığa çıkarıldığını, insan kaçakçılığı ağlarını or-
tadan kaldırdığını ve mahkûmiyet olasılığını arttırdığını göstermektedir. Mağdur 
işbirliklerinin, insan ticaretini kovuşturmak, mücadele edilmesinden en önemli 
yapı taşlarından birisini oluşturmaktadır. İş birliğinin yalnızca; yeterli destek ve 
koruma sağlanmasıyla daha da geliştirilebilineceği makalemizin ana temasıdır. 

Anahtar kelimeler: koruma, mağdurun desteği, kovuşturma, mahkeme davaları, 
kanıt, mağdurun mahkemeye katılımı.
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Victims’ Rights And The Right To Protection And Participation 
In Criminal Proceedings

Short after the Second World War, criminologists such as Von Henting 
(1948), Mendelsohn (1956) and Wolfgang (1958) started to study the role 
of the victim in the criminal conflict with a view to understand its contribu-
tion to it. Years later, in the sixties, the victim became a subject of interest 
not only because of his/her potential contribution to crime, but mostly be-
cause of the relevance to provide protection to those human beings which 
had been victimized by crime, turning point of the criminal justice in sys-
tems throughout the world. (Pedra J. B., 2010, p. 9). The need to provide 
to the victim a place or space within the criminal justice systems arose in 
addition to the need of the criminal justice systems to reach more victims 
that would report crimes and support with investigation. It turned out that 
the alienation of the victim from the criminal justice system. Consequently, 
low reporting rates1 resulted in lose-lose for all.

Thus, a new method to reach out to victims that were hidden from 
the criminal justice systems and to count crime was designed: the Crime 
Victim Surveys (CVS). The CVS is a household survey that measures 
crime. It asks households if they were victimized in a certain period (usual-
ly the last five years), which kind of offenses and whether they had reported 
to the police. It was because of CVSs results that criminal justice system 
realized that crime rates registered by the police were significantly lower 
than the actual victimization rates since there are usually more victims then 
crimes reported. Victims do not report for reasons such as fear of reprisals, 
mistrust in the police, lack of protection from governmental/law enforce-
ment authorities and little to gain if they decide to contribute (Shapland, 
1 “The Crime Victims Surveys were introduced in the United States (US) in the 1960s in order to 

measure the prevalence of criminal events which went unreported. As the name explains, it aims 
to identify the number of people who were victimized in a certain period (usually the last five 
years) and which kind of offenses they had been through. In 1973 the US government decided 
to run victim surveys every year together with the Federal Bureau of Investigation statistics 
and those became a permanent source of statistics. Worldwide, the method was recognized as 
appropriate to measure crime or “count victims.” Thus, with the support of the United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC), the United Nations Interregional Crime and Justice 
Research (UNICRI) and Universities Institutes (such as UNIL) organizations around the world 
began to conduct Crime Victimisation Surveys.” (Pedra J. B., 2008, p. 167). For more on ICVS 
see Killias (2001), Aebi (2006), Lehnen and Skogan (1981). For the latest results of the ICVS, 
see Van Dijk, Van Kesteren and Smit (2007), Mayhew & Van Dijk (2014).
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Duff & Willmore, 1985; Waller, 1990). “Reporting rates were therefore 
only apparent criminality whereas crimes which were not reported would 
continue to be hidden under the so-called black cipher”(Aebi, 2006). 

The CVSs also revealed that victims were not coming to the atten-
tion of the criminal justice system because, among other reasons, they felt 
they would not be supported, confirming feelings of lack of confidence in 
the system. As a result of that, victim support programs started to be estab-
lished and providing assistance and protection to crime victims.

During the first wave of the victim’s movement (Van Dijk, 1988) 
- 1965 to 1975 – mostly services for children victims of violence and 
survivors of concentration camps were established. Meanwhile, the first 
victims’ compensation schemas were implemented in New Zealand and 
England (Van Dijk, 1988; Maguire, 1991). Victim-witness assistance pro-
grams were also established, particularly in the United States, to support 
and encourage victims to report the crime and to collaborate with the in-
vestigation (Maguire, 1991) in exchange of protection from intimidation 
and retaliation.

The second wave of the victim’s movement  was mostly focused 
on violence against women, mostly partner violence and sexual violence, 
leaded by the feminist movements worldwide, which started to create 
women shelters (Van Dijk, 1988). 

The third wave of the victim’s movement was a call for justice. It 
was at this point of the history of victimology that law and order, civil rights 
and grass-root groups raised the need for specific legislation concerning 
victims’ rights, considering victims’ needs that were being neglected by 
the criminal justice system and the governments (Maguire, 1991; Pedra J. 
B., 2010). Crime control, punishment of the offender and reestablishment 
of the order or social harmony - classic responses of the criminal justice 
system in case of crime - were no longer sufficient (Pedra J. B., 2010).

In 1985, the General Assembly of the United Nations (UN) adopted 
the first international declaration on victims’ rights - Resolution n° 40/34 
or the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime 
and Abuse of Power (UN General Assembly, 1985), which, inter alia, states 



198 GÖÇ ARAŞTIRMALARI 

Alline PEDRA

DERGİSİ

that victims have the right to information on the proceedings, have the right 
to present their views to the judicial authorities; are entitled to (free) legal 
aid and have the right to see their privacy/identity protected.

Following the UN Declaration on Victim’s Rights, most of the coun-
tries in the European Union and Switzerland introduced in their criminal 
justice systems specific legal framework providing rights to crime victims, 
as well as established protection programs (Pedra J. B., 2008; 2010). 

Thus far, there was no legal definition of human trafficking, al-
though it was occurring in most societies of the world. There was the defi-
nition of slavery since 1926, meaning “the status or condition of a person 
over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are 
exercised” (League of Nations, 1926) as well as the definition of concepts 
which are very familiar to human trafficking, such as debt bondage, “that 
is to say, the status or condition arising from a pledge by a debtor of his 
personal services or of those of a person under his control as security for a 
debt, if the value of those services as reasonably assessed is not applied to-
wards the liquidation of the debt or the length and nature of those services 
are not respectively limited and defined” and serfdom, “that is to say, the 
condition or status of a tenant who is by law, custom or agreement bound 
to live and labour on land belonging to another person and to render some 
determinate service to such other person, whether for reward or not, and is 
not free to change his status.” (United Nations, 1956).

There were also no special provision concerning the rights of vic-
tims of human trafficking, which were firstly acknowledged as victims 
of such transnational crime under the Palermo Protocol, or the Protocol 
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Wom-
en and Children, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime, adopted by General Assembly Resolution 
55/25 of 15 November 2000. 

The Palermo Protocol was, therefore, a milestone during the fourth 
wave of the victim’s movement - the specialization of rights – since it pro-
vides rights to the victims of human trafficking according to their needs. 
For example, it recommends signatory states to “protect the privacy and 
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identity of victims of trafficking in persons, including, inter alia, by making 
legal proceedings relating to such trafficking confidential.” (UN General 
Assembly, 2000). Confidentiality in trafficking cases might be essential in 
order to protect victims’ physical integrity. Human trafficking networks are 
known to have connections with organised crime networks which might 
endanger or put victims at risk, once it comes to their attention that they are 
cooperating with the criminal justice system.

It also recommends states to “provide for physical, psychological 
and social recovery of victims of trafficking in persons; appropriate hous-
ing; counselling and information, in particular as regards their legal rights; 
medical, psychological material assistance, employment, educational and 
training opportunities.” (UN General Assembly, 2000).

Support programs should aim for social inclusion and integration 
and care for a variety of rights that are related to that such as provision of 
reflection period – according to which the victim has the right for tempo-
rary residence permit while reflecting on his/her interest to contribute with 
the criminal justice system; residence and work permit; voluntary repatria-
tion or return to country of origin.

The Council of Europe Convention on Action against Trafficking 
in Human Beings has gone beyond the Palermo Protocol and is even more 
specific in terms of provision of rights to human trafficking victims, to the 
point of having as its core purpose, under its first article “to protect the 
human rights of the victims of trafficking, design a comprehensive frame-
work for the protection and assistance of victims and witnesses, while 
guaranteeing gender equality, as well as to ensure effective investigation 
and prosecution.” The Convention is clearly victim-centred and oriented 
to the provision of rights, with a view to enhance protection and participa-
tion of human trafficking victims in the criminal proceedings. For example, 
the Convention recommends Member States signatories to ensure victim’s 
representation in court (article 27); “to protect victims from potential retal-
iation or intimidation, in particular during and after investigation and pros-
ecution of perpetrators” (article 28, 1); “to provide for physical protection, 
relocation, identity change and assistance in obtaining jobs” (article 28, 2). 
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Turkish Law is also in line with the Palermo Protocol and Council 
of Europe Convention, providing for victim’s rights, as it will be demon-
strated in the following.

Victims’ Rights - And Human Trafficking Victims’ Rights - In 
Turkey

Turkey has a comprehensive framework providing for victims’ rights, both 
ruled by the Regulation on Combating Human Trafficking and Protection 
of Victims and the Turkish Criminal Procedure Code. 

As per Regulation, human trafficking victims have the right to: le-
gal counseling, safe accommodation, social and psychological support and 
representation of lawyer during interviews.

Besides those above listed rights, according to the Regulation on 
Combating Human Trafficking and Protection of Victims, victims who are 
foreign persons have the right not to be deported. Indeed, the fear of de-
portation leads to the decision not to report: some trafficked persons do not 
want to turn back to their countries of origin because of different reasons, 
such as fear of retaliation, feelings of shame and guilt and stigmatization 
(Goodey, 2003; Anti-Slavery International, 2002; Pedra J. B., 2008, 2010). 
Besides, other factors such as racial, ethnic and gender discrimination, 
domestic violence, poverty, unemployment, precarious or scarce employ-
ment opportunities, low education levels, environmental disasters, armed 
conflict, war and social exclusion, and which “pushed” those people away 
from countries of origin also prevent victims to turn back.

However, as many States worldwide (Herz, 2006; Anti-Slavery In-
ternational, 2002; Goodey; 2003; Klopcic, 2004) in case there is no co-
operation with authorities and no provision of information to the criminal 
case, victims might be sent back to their countries of origin, meaning that 
some of those rights are dependent upon their cooperation with the crimi-
nal justice system.

Meanwhile, as per Regulation, victims of human trafficking or in-
dividuals strongly suspected to be victims of human trafficking shall be 
granted a residence permit of 30 days. Such residence permit corresponds 



201

Human Trafficking in The Courts: The Importance of Victim’s Rights And Protection

GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

to the reflection or recovery period, in which the victim may decide wheth-
er to cooperate with the officials with his/her free will. It is supposed to 
serve the victim to be freed from the negative impacts of the crime, recov-
er from trauma and remain safe from the traffickers, at least sufficiently 
to decide whether he/she is willing to contribute to the criminal justice 
system with information concerning her/his case. It serves the victim to 
make informed decisions about “whether to take legal action against the 
trafficker and to pursue legal proceedings regarding compensation claims. 
Since such decisions have serious and far-reaching consequences for both 
the life of the person concerned and for the safety of the family members 
in the country of origin, the trafficked person needs to have time to weigh 
all the possible consequences of their choice.” (UNODC, 2008, p. 305).

Last and most important, potential victims have the right to be in-
formed about their rights, previously to the interview with relevant author-
ities.

Adding to the Regulation, the Turkish Criminal Procedure Code – 
articles 58, 234, 236 and 237 – also provides for victims’ rights. Victims 
have right to participation in the criminal procedure – e.g. request court 
to collect evidence or to investigate, right to representation or to demand 
the appointment of a lawyer on his behalf by the Bar Association, right to 
appeal/use legal remedies against decisions that end the lawsuit. They also 
have the right to demand information from the public prosecutor, review 
the documents of investigation, right to be notified about the main trial. 
The victim has also the right to be heard only one time in relation to the 
investigation or prosecution of the committed crime, in order to avoid more 
psychological damages; and to ask for an expert of the fields of psychol-
ogy, psychiatry, medicine or education to be present during his/her state-
ment. Finally, the right to secrecy of his/her identity in case there is fear of 
grave danger to him/her and relatives, in case the crime has be committed 
within the activities of an organized crime gang.

Like in the Regulation, at any time of the investigation/prosecution, 
the victim has the right to learn or to be informed about his/her rights.
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Victims’ Identification And Cooperation With The Criminal 
Justice System

Despite those legal provisions and some improvements in the last decades 
concerning victims’ rights and participation in the criminal justice system, 
the disregard to victims’ needs while dealing with criminal justice agencies 
remains. In effect, since the roots of the criminal justice system, victims are 
disregarded and mistreated, as Christie (1977) and Hulsman (1997) per-
fectly explain: criminal justice systems were established in order to control 
crime, not to support crime victims. “As soon as the crime comes to the 
attention of law enforcement authorities, the victim loses the ownership 
of (Christie, 1977; Hulsman & Célis, 1997) and the control over the case” 
(Pedra J. B., 2010, p. 9). The conflict is taken away from the victim and 
the “criminal proceeding becomes a symbolic and bilateral formal conflict 
between the state and the criminal.” (Pedra J. B., 2010, p. 9).

The scenario is not different for trafficked persons, who likewise 
other crime victims, most often suffer secondary victimization while in 
contact with the criminal justice system, once they decide to cooperate, 
as a result of the mistreatment from criminal justice and law enforcement 
actors – e.g. discrimination, prejudice, criminalisation. “In far too many 
cases, victims are not only exploited by their traffickers, they are then sub-
sequently discriminated against and disenfranchised by the civil and crim-
inal justice systems that are supposed to exist to help them as vulnerable 
victims of crime.” (IOM, 2007, p. 274)

Beyond any effort of police officers and prosecutors or care for vic-
tims’ well-being while contributing to the criminal proceedings, victims 
may be worried with self-protection and survival, and thus may be natural-
ly reluctant witnesses (Davy, 2017). The arrest and charging of traffickers, 
for instance, does not automatically reassure victims. In this sense, victims 
need to feel safe, that they will not be forcibly sent back to their countries 
of origin or that they will be able to return soon to their country of origin, 
that they will have a place to stay accommodate, and with their children, 
that their family in the country of origin will not be under threat, that they 
will not be subjected to further trauma, among other needs. 
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According to Davy (2017), given the trauma victims commonly suf-
fer from situations of trafficking, combined with their fear of retaliation, 
their inexperience with court processes, and the searching cross-examina-
tion they must often face from defence counsel or judges, it is understand-
able that their evidence may suffer from shortcomings. 

For that reasons, human trafficking victims require adequate support 
and protection in order to cooperate with the criminal justice system and in-
vestigations. Otherwise, it is less likely that they will come to the attention 
of law enforcement authorities or contribute to the criminal proceedings. 

Appropriate support and protection of victims at all stages of the 
criminal justice process is essential to protect their rights as victims of 
crime, as well as for their safe and effective participation in the prosecution 
of traffickers.

It is also important to note that “victims must not be compelled to 
participate in the criminal justice process but be empowered to choose 
whether or not they wish to participate. For those victims who are willing 
and able to contribute to the investigation and prosecution of traffickers, 
special protection considerations apply.” (The Bali Process, 2015, p. ).

Some research have demonstrated that the more the victim is sup-
ported and protected, the more he/she contributes to the criminal justice 
system as a piece of information or witness. Adequate support enhances 
the likelihood of recovery and therefore also enhances the chances that the 
victim will remember the details of the offense, contributing as a source of 
evidence. Victims’ cooperation with the criminal authorities and provision 
of information enhances likelihood of convictions and solution of cases, 
revealing traffickers and dismantling human trafficking networks. Victims’ 
collaboration is, therefore, key for prosecuting and countering human traf-
ficking, as it will be further discussed.

Importance Of Protection And Provision Of Rights To Human 
Trafficking Victims For Successful Prosecution

Victim’s protection is both a human right and an important pillar that sup-
ports prosecution. Victims of human trafficking must be afforded due pro-
tection, mostly because it is a fundamental right, but also for effective par-
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ticipation in the prosecution of traffickers, encouraging them to testify and 
enhancing likelihood of conviction. 

Victims’ participation in the criminal justice system is “essential 
for crime reporting and the success of prosecution (Killias, 1999; Waller, 
1990; Wemmers, 1996; McSherry & Cullen, 2007). The conviction of 
criminals for human trafficking often depends on the number of reliable 
victim testimonies.” (Pedra J. B., 2008). Even though the Council of Eu-
rope Convention against Trafficking in Human Beings recommends that 
State Parties shall ensure that investigations into or prosecution of offences 
“shall not be dependent upon the report or accusation made by a victim, at 
least when the offence was committed in whole or in part on its territory” 
(article 27), many information stem from victims. “Many data stem from 
victims’ accounts, obtained during police investigations (testimonies, in-
formal talks, trafficking intelligence), obtained by organizations such as 
those which provide shelter or obtained by researcher and journalist con-
ducting interviews with (former) victims.” (Dijck, 2005, p. 11).

“While varied forms of evidence might be used in trafficking in per-
sons cases, in many cases around the world the central piece of evidence is 
still victim testimony.” (UNODC, 2017, 11). Oftentimes, criminal justice 
systems and actors “may too heavily rely on the statements of victims, 
where additional evidence might be available, but more difficult to gath-
er” (UNODC, 2017, 12). Indeed, UNODC’s review of 135 cases from 31 
jurisdictions revealed that the most common form of evidence used to ob-
tain trafficking in persons convictions is testimonial. “In particular, victim 
testimony seems to be the most relied upon source of evidence in human 
trafficking cases” (UNODC, 2017, 11), if not the unique source of evi-
dence. “Trafficking cases often stand or fall on the availability/quality of 
victim testimony” (UNODC, 2017, p.11) which overloads substantially the 
psychology of the victim.

However, criminal justice actors and victims may face many draw-
backs related to victim testimonies in trafficking cases. For example, in-
consistencies may arise due to a range of reasons such as lack of credibility 
in law enforcement actors, lapses in memory, confusion about the chain 
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of events, traumatic reactions, fear of traffickers or feelings of loyalty to 
traffickers, known as the Stockholm Syndrome, indoctrination to tell a cer-
tain story (UNODC, 2017). These drawbacks may be seen as weaknesses. 
However, it might also reveal the level of distress and fear that the victim is 
suffering, as well as   it might also reveal that the statement is genuine and 
that the victim has not been coached by traffickers or their lawyers.

Besides, short after the trafficking experience, victims may be too 
traumatized to complain or testify, being reluctant or even under denial. 
They might recall the story in bits; they might engage in surprising gestures 
or emotional reactions, such as laughter or anger. Even the same victim in 
one case may display different emotional reactions during the investiga-
tion or trial (UNODC, 2017) while being questioned by different persons. 
The interviewer also plays a relevant role. For example, victims might feel 
more comfortable to speak to civil society organisations or other - even 
governmental – institutions that provide assistance and protection to crime 
victims, instead of law enforcement actors.

These kinds of inconsistencies or behavior may lead to an assump-
tion that such victims are not credible but those may be explained by the 
trauma suffered or fear of retaliation or the extreme vulnerability that hu-
man trafficking victims are caught in. Therefore, support and protection 
are essential for gathering reliable, consistent and complete information 
from the victim. “Research shows that some countries which fared better in 
prosecuting and convicting traffickers from various crimes were the ones – 
e.g. Belgium, Italy, the Netherlands, United States, Germany - which also 
had the most comprehensive measures for assisting victims, including re-
flection delay and temporary residency permits for those prepared to testify 
against their traffickers.” (Pedra J. B., 2008, p. 172).

Beyond a human right, victim support is essential if the criminal 
justice system wants him/her to contribute and to make an informed de-
cision to testify against the trafficker. “Besides, if psychological needs are 
neglected it becomes more difficult for trafficked victims to contribute to 
criminal proceedings because, they do not remember everything at once, 
lack trust against others and experience confusion and inconsistency in 
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their discourses as consequence of the trauma.” (Pedra J. B., 2008, p. 170).

It is evident that as a result of trauma, human trafficking victims 
need time to reflect and consider available options, such as voluntary repa-
triation, temporary residence permit, shelter, legal advice, counseling and 
medical care. Such period allows the victim to recover from trauma and to 
decide whether or not she/he is willing to contribute with the criminal jus-
tice or to return to her/his country of origin. Counseling during this period 
is essential too, to introduce to the victim his/her options and rights and to 
empower the victim through psychological support. 

In Belgium and The Netherlands “those who are granted the re-
flection delay are more likely to press charges against their traffickers.” 
(Anti-Slavery, 2002, 42). However, it was observed that law enforcement 
officials seem unwilling to inform possible victims about their right to a 
reflection delay, because they fear it will prolong the investigations or they 
simply do not recognize those people as trafficked persons. For that reason, 
most of the victims prefer to return to their countries of origin as opposed 
to immediate and, to them, premature participation in criminal proceed-
ings. Indeed, “the government reported difficulties in encouraging foreign 
victims to cooperate in prosecutions as most preferred immediate volun-
tarily repatriation.” (US Department of State, 2019, p. 469).

Trafficked victims may also be granted a residence permit for tem-
porary stay, in case they agree to contribute to the criminal proceedings. 
Likewise Turkey, countries such as Belgium, the Netherlands, Poland and 
United Kingdom allow those victims who are willing to assist with inves-
tigations and prosecutions the right to temporary stay. 

In extreme cases, this right is even extended to his/her family which 
may reunite with the victim in the country of destination. For example, in 
Germany, deportation measures were commenced against 55% of victims 
whereas only 13% were given temporary residence permits and 5% partic-
ipate in court proceedings as witnesses. (Herz, 2006).

In Turkey, most of the identified trafficked persons are immediately 
returned back to their country of origin, after the investigation process has 
started (ICMPD, 2013). The 2019 US Department of State TIP Report re-
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corded that government of Turkey is still likely to deport or inappropriately 
detain some trafficking victims due to inadequate identification, demon-
strating that there is still need to invest more efforts in training officials on 
human trafficking indicators. This practice has a negative impact on the 
prosecution phase of the process. (ICMPD, 2013)

Even if residence permits are issued by States, those are limited to 
the length of investigations or judicial proceedings. (UNODC, 2008). As a 
result, victims may not testify against traffickers fearing reprisals once they 
are returned to the home country after proceedings are concluded. (Pedra 
J. B., 2008). Protection is actually even more important in case of return 
to the country of origin, where risk of reprisal is higher. Indeed, the UN 
Special Rapporteur calls attention to the massive return of persons who 
have been denied right for international protection and the risk of retalia-
tion. “It is alarming that States or regional institutions lack clear guidelines 
in relation to the forced returns of potential victims of trafficking that they 
might have failed to identify, considering also the rapidity and inadequacy 
of identification during large mixed migration movements.” (Special Rap-
porteur on trafficking in persons, especially women and children, 2018).

Victim’s protection is an extreme relevant measure and it might 
boost victim’s cooperation during criminal proceeding. In Germany, fre-
quency of convictions for charges of trafficking proved to be higher if vic-
tims, who were taken care of by specialized relief organizations, contrib-
uted to the criminal justice system (Herz, 2006). It has also been observed 
that protection measures may impact upon the availability and quality of 
victim testimony, but little research has been conducted on that (UNODC, 
2017).

Finally, the Special Rapporteur on Trafficking in persons, especially 
Women and Children (2018) highlights that “collaboration between assis-
tance organizations and prosecution offices, through exchanges including 
public hearings” is a good practice since it can raise the level of awareness 
of the judiciary, increasing sensitiveness to human trafficking indicators. 

Turkey has also shown improvements in this regard. “Observers re-
ported that the government consistently provided legal representation and 
assistance to victims.” (US Department of State, 2019). Besides, there is 



208 GÖÇ ARAŞTIRMALARI 

Alline PEDRA

DERGİSİ

regulation on “legal interview rooms,” which provides privacy to victims 
who are willing to testify and reduces the chances of secondary victimiza-
tion.

In summary, although legislation was amended, practice does not 
necessarily consider the needs of the trafficked victims. Moreover, as a 
result of the mixed migration flows, the chances of identifying human traf-
ficking victims and prosecuting traffickers are even decreasing, as high-
lights the UN Special Rapporteur on Trafficking in Persons, especially 
Women and Children: “State efforts to govern international migration are 
often disconnected from the legal obligation to identify victims of traffick-
ing in human beings, creating negative consequences for their protection 
and for the prosecution of traffickers. Unfortunately, the international polit-
ical agenda, which is focused on the prevention of irregular migration, and 
the populist and xenophobic anti-migration movements in certain coun-
tries and regions, are further encouraging a response to management of 
migration flows from a crime prevention perspective, which does not place 
human rights protection at the centre.” (Special Rapporteur on Trafficking 
in Persons, especially Women and Children, 2018).

Conclusion and Recommendations

There are numerous steps that States should take to ensure that victims’ 
rights are respected during criminal justice processes and that victims are 
protected. These steps include the provision of legal aid and assistance to 
victims of human trafficking. 

On the one hand, prosecution of traffickers is one of the pillars of 
the counter trafficking policies as well as it is also a matter of “justice” 
for the victims. On the other hand, it is most often the weaker. Criminal 
justice responses to human trafficking, as far as it concerns prosecution of 
cases versus conviction of traffickers, are not being effective worldwide; it 
has been the weaker side of counter-trafficking policies, according to offi-
cial and available statistics on the number of prosecutions and convictions 
(UNODC, 2018; US Department of State, 2019).

In Turkey, in 2014, 804 persons were prosecuted for trafficking in 
persons, among which 39 were convicted, number which accounts for less 
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than 5%. In 2015 there was some improvement: 364 persons were prose-
cuted among which 56 were convicted. (UNODC, 2018).

In 2017, there were 41 new trafficking cases with 291 defendants, 
only in the first three quarters, which shows again an increase at least in the 
number of persons prosecuted, whereas in 2018, numbers again decreased: 
198 defendants in 43 new cases in the first three quarters. Courts convicted 
37 traffickers in the first three quarters of 2018, meaning that there were 
less cases prosecuted that year, but more convictions. (US Department of 
State, 2019).

More developed countries have shown better rates. For example, in 
Belgium, in 2014, 389 persons were prosecuted for trafficking in persons, 
among which 102 were convicted, which account for one fourth; in 2015, 
461 were prosecuted for trafficking in persons, among which 99 were con-
victed. In the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, in 
2014, 98 persons were prosecuted and 40 were convicted. In 2015, 117 
persons were prosecuted and 33 were convicted (UNODC, 2018), which 
shows a higher ratio.

Reasons for those gaps between number of persons prosecuted and 
convicted in the same year, besides the fact that cases most often do not 
close in one calendar year, are probably lack of evidence. In this regard, as 
discussed previously in this paper, victim’s cooperation is essential and one 
of the most often employed source of evidence.

Therefore, in order to reach a more effective criminal justice re-
sponse to human trafficking, besides specialist law enforcement agencies 
to investigate cases, constant trainings with updates on new trends and 
techniques, both to law enforcement and judicial actors, and systems and 
processes that enable effective international and judicial cooperation in 
trafficking cases, victims should be promptly identified and protected, in-
cluding in terms of responses to their trauma and vulnerability.

Agreeing with McSherry and Cullen (2007, p. 219), “criminal 
prosecutions are more often successful where human rights are taken into 
account through comprehensive victim support programmes. Successful 
prosecutions rely heavily on the testimony of victims and such evidence 
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is more forthcoming in an environment in which victims feel supported. If 
too much emphasis is placed on trafficking in persons as a criminal justice 
problem, there is a danger that the victim will be seen purely as a witness 
for the prosecution.”

That is to say, independently from collaboration with law enforce-
ment agencies, the protection of the fundamental rights of victims of hu-
man trafficking should be seen as more relevant than the outcomes of the 
criminal lawsuits or the ‘success’ of the criminal justice system. Mean-
while, adequate assistance, protection and therefore, respect to the funda-
mental rights of victims of human trafficking, enhances likelihood of their 
participation and contribution to proceedings, which also enhances likeli-
hood of success of the criminal justice system, meaning gain-gain, for both 
the victim and the societies fighting against human trafficking.
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Göçmen Kaçakçılığı 
Kuramlarında 

Çok Boyutlu Yaklaşımların 
Gerekliliği

Alper GÜÇLÜ*

Öz 

İstek, ihtiyaç ve arzuları geçmişte birçok kez insanı göçe sevk etmiştir. Bu 
durum günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Diğer yandan son zamanlarda 
insan hareketliliklerinin çeşitlerinde daha önce görülmemiş belirgin artışlar 
gözlenmektedir. Bu çeşitliliğin neden olduğu sınıflandırma ve kavramsallaştırma 
karmaşası, göç konusunu toplumsal bilimlerin tartışmalı bir sahası hâline 
getirmektedir. Bazı durumlarda bir kuramın önermeleri diğerini geçersiz 
kılarken çoğu durumda birbirlerinin tamamlayıcısı olabilmektedir. Bu yüzden 
göç ve göçmen kaçakçılığı sorununa ilişkin son zamanlarda yapılan kuramsal 
çalışmalar sıklıkla çok boyutlu bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği üzerinde 
durmaktadırlar. Sosyal ağların insan hareketlilikleri üzerindeki önemine işaret 
edilse de çok boyutlu çalışmalarda esasen bilişim ağlarındaki gelişmelerle kişiler 
arası sosyal ağlar arasındaki etkileşim üzerinde yeterince durulmamaktadır. 
Göçmen kaçakçılığı kuramlarında çok boyutlu yaklaşımların önemi ve gerekliliğini 
vurgulayan bu çalışmada, ağ algoritmalarının eşleşmesi olarak adlandırılan 
sürecin sağladığı ölçülebilirliğin birbirlerine eleştirel gözle bakan bu çok yönlü ve 
iki kutuplu yaklaşımlar arasında bir yakınsama sağlayarak deneysel araştırmaların 
yapılmasına katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göçmen kaçakçılığı, çok boyutlu yaklaşımlar, ağ 
algoritmalarının eşleşmesi, yapılaşma kuramı
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Abstract

Wishes, needs and desires have led people to emigrate many times in the past. 
This situation is still valid today. On the other hand, recently, there are significant 
increases in the types of human mobility that have not been seen before. Typological 
and terminological complexity caused by this diversity makes migration studies 
a challenging field for the social sciences. The propositions of one theory may 
preclude another in some cases. But,they can be complementary in most cases. 
Therefore, recent theoretical studies on migration and migrant smuggling issues 
often suggest that a multi-dimensional approach should be adopted. Although 
the importance of social networks on human mobility is pointed out in multi-
dimensional studies, they do not adequately focus on the interaction between 
social networks and developments in information networks. In this study, which 
emphasizes the importance and necessity of multidimensional approaches in 
migrant smuggling theories, it is predicted that the measurability provided by the 
process called interlocking network algorithms will contribute to the conducting of 
experimental studies by providing a convergence between these multi-dimensional 
and bipolar approaches that cast critical eye on each other.

Keywords: Migrant smuggling, Multi-dimensional approaches, interlocking 
network algorithms, structuration theory
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1. Giriş

Göçmen kaçakçılığı kuramlarında çok boyutlu yaklaşımların yeri, 
önemi ve gerekliliğini araştırmayı amaçlayan bu çalışma, giriş ve sonuç 
bölümleri dâhil olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın 
ikinci bölümünde göç kavramı ve çeşitleri kısaca açıklanmakta, göçmen 
kaçakçılığı ile sıklıkla karıştırılan düzensiz göç, insan ticareti ve göçmen 
kaçakçılığı arasındaki benzerlik ve farklılıklar vurgulanmaktadır. Üçüncü 
bölümde, iki kutuplu ve çok boyutlu yaklaşımlar çerçevesinde göçmen 
kaçakçılığı kuramları incelenmektedir. 

Göç kuramlarının gelişiminde dönemin ihtiyaçları, ekonomi ve 
politika uygulamaları ile soruna bakış açısı önem arz etmiştir. Bu bağlamda 
göç alanındaki kuramsal çalışmaların başlangıcının Ravenstein’ın göç 
kuramlarına dayandığı konusunda mevcut yazında fikir birliği olduğu 
söylenebilir (Castles ve Miller, 2003, s. 21-22). Ravenstein, 1885 ve 
1889 yıllarında yayımladığı Göç Kanunları isimli iki makalesinde göç 
olgusunu bireysel ve tarihi bir çerçeveden ele almıştır (Wright, Ellis, 2016, 
s. 12). Çalışmanın kuramsal temeli sanayileşme ve şehirleşme olguları 
üzerine oturtulmuştur. Kuram 19. yüzyılın son yarısındaki gelişmelerden 
etkilenmiştir. Onun deterministik esaslara dayandırdığı göç kanunları 
kendisinden sonraki göç kuramlarına rehber olmuştur (King, 2012, s. 
12). Göçün nedenlerini açıklayan kuramların bu deterministik gelenekten 
geldikleri söylenebilir. 1960’lı yıllarda kalkınmada temel amaç, üretim ve 
istihdam yapısını tarımdan ziyade sanayi ve hizmet sektörleri doğrultusunda 
dönüştürmek olunca, bu dönemde ülke gönencindeki artışlarda temel 
gösterge olarak kişi başına milli gelir kullanılırken, göç yorumlarında 
bireysel unsurların hâkim olduğu neo-klasik göç kuramları esas alınmaya 
başlanmıştır. 1970’li yılların sonlarında yaşanan iktisadi bunalımların, 
Keynesyen politikaların sorgulanmasını beraberinde getirmesine bağlı 
olarak, göç kuramlarında da yapısal eşitsizlikler gündeme alınmıştır. Böylece 
bu sorunları dile getiren dünya sistemleri ve çifte pazar gibi kuramlarla yine 
aynı döneme rastlayan göç sistemleri kuramı ön plana çıkmıştır. 1980’li 
yılların başında düzensiz göç sorununun kendisini hissettirmeye başlaması 
konunun ayrıca ele alınmasını gerektirmiştir. Ethier’in düzensiz göç 
modeli böyle bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Ekonominin küreselleştiği, 
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iletişim, ulaşım kaynaklarının geliştiği 1990’lı yıllardan itibaren yapısal 
unsurların yanı sıra toplumsal ilişki ağlarının önemini vurgulayan sosyal 
sermaye, sosyal ağ ve kurumsal kuramın görüşlerinin tartışılmaya 
başlandığı görülmektedir. Göç kuramlarının bir türevi olduğu düşünülen 
düzensiz göç yazınına bu durumun yansıması konunun çok boyutlu olarak 
ele alınma fikrinin gelişmesiyle olmuştur. Bu yöndeki ilk denemeler Salt 
ve Stein tarafından gerçekleştirilmiştir. Onların çalışmaları her ne kadar 
konuyu iki yönlü olarak ele alan çalışmaların eksikliklerini bertaraf etme 
yönünde önemli başarılar elde etmiş olsa da kurumsal kuram ve birikimli 
nedensellik gibi göçün sürekliliğini açıklayan kuramlardan tamamen 
farklı bir çerçeve ortaya koymuştur. Göç kuramlarına ilişkin bu dönemde 
meydana gelen gelişmelerin göçmen kaçakçılığı kuramlarına tam olarak 
yansıması, göçmen kaçakçılığında sırf kâr-zarar mülahazalarının değil aynı 
zamanda ekonomi dışı ve kâr gözetmeyen unsurların da etkili olabileceği 
fikrinden hareket eden göçmen kaçakçılığını aile işi olarak gören kuram 
sayesinde olmuştur.  

Göç araştırmalarında ikili yaklaşım yöntemleri sıklıkla 
kullanılmaktadır. Yurt içi-uluslararası, geçici-sürekli, düzenli-düzensiz 
şeklindeki ayrımlar bu ikili yaklaşım yöntemlerinden bazılarıdır. Diğer 
sorunlu bir ayrım, iktisadi göçmenlerle mülteciler örneğinde olduğu 
gibi gönüllü ve zoraki göçe ilişkindir (Bakewell, 2010, s. 1705). Bu 
ayrımlar bir dereceye kadar yararlı olsalar da uygulamada çoğu zaman 
geçerliğini yitirmektedirler. Düzensiz göçmen özel göç programlarıyla 
düzenli göçmen olabilmektedir. İnsan kaçakçılığı çoğu zaman bir 
göçmen kaçakçılığı olayının ardılı olabilmektedir (Gallagher, 2002, s. 
28). Herman, benzer sorunlu bir ayrımın göçmen kaçakçılığını bir tarafta 
göç etme arzusunda olan insanlar, diğer tarafta sınır bekçisi gibi hareket 
eden hükûmetler arasında çift yönlü ilişkiler çerçevesinde değerlendiren, 
geleneksel göç yazınında mevcut olduğunu ifade etmektedir (Herman, 
2006, s. 197). Makale iki kutuplu-çok boyutlu ayırımını Herman’ın bu 
görüşü çerçevesinde şekillendirmektedir. Bir yandan göçmen kaçakçılığı 
kuramlarında çok boyutlu yaklaşımların yeri, önemi ve gerekliliğini ortaya 
koymayı amaçlayan bu makale, diğer yandan da algoritmik eşleşmenin 
sağladığı ölçülebilirlik kolaylıkları sayesinde birbirlerine eleştirel 
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gözle bakan çok yönlü ve iki kutuplu yaklaşımlar arasında erime potası 
görevi görerek daha isabetli deneysel araştırmaların yapılmasına katkıda 
bulunacağını vurgulamaktadır.

2. Göçmen Kaçakçılığı Tanımı, Kavramsallaştırılması ve 
Göçle İlişkisi

Göç, kişilerin gelecekte hayatlarının tamamını veya bir parçasını geçirmek 
üzere tamamen yahut geçici bir süre ile bir yerden başka bir yere yerleşmek 
kaydıyla yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir (Akkayan, 1979, s. 
20). Göç, eşya ya da bazı hayvan türlerinin nakil ve çevre değişikliklerini 
ifade etmek üzere de kullanılmaktadır (Türk Dil Kurumu, t.y.). 

Göç, iç ve dış göç olmak üzere ikiye ayrılabilir. Uluslararası Göç 
Örgütüne (UGÖ) göre iç göç; yeni bir ikamete sahip olmak amacıyla 
veya yeni bir ikametle sonuçlanacak şekilde insanların aynı ülkenin bir 
bölgesinden başka bir bölgesine göç etmeleridir (Perruchoud, 2004, s. 32). 

Aynı kuruluşa göre dış/uluslararası göç, kişilerin geçici veya daimi olarak 
başka bir ülkeye yerleşmek üzere menşe ülkelerinden veya sürekli olarak 
ikamet ettikleri ülkeden ayrılmalarıdır. Dış göçte uluslararası bir sınırın 
geçilmesi söz konusudur (Perruchoud, 2004, s. 33). Dolayısıyla turistik 
seyahatler veya kısa süreliğine başka bir yerde bulunma göç kapsamında 
ele alınmamaktadır (Go, 2001, s. 7). 

Birleşmiş Milletler (BM), üye ülkelerden elde edilen verilerde 
yeknesaklık sağlanması için istatistik kayıtlarının kısa ve uzun süreli olmak 
üzere iki şekilde tutulmasını tavsiye etmektedir. Buna göre, hedef ülkede 
12 ay ve daha uzun süre kalan kişiler uzun süreli, 3 ile 12 ay kalanlar 
ise kısa süreli göçmen olarak nitelendirilmektedirler (Office for National 
Statistics, 2014, s. 2-6). 

BM verilerine göre 2017 yılı dünya toplam göçmen nüfusu 257,7 
milyondu (United Nations Population Division, 2017). Fakat bu sayının 
istatistiksel anlamda belirsizlikler içerdiği söylenebilir. Öncelikle, kimin 
göçmen olduğu konusundaki tanımlamalar ülkeden ülkeye farklılık arz 
etmektedir. Başlıca tanımlama vatandaşlık, doğum yeri veya bir önceki 
ikamet adresi üzerinden yapılmaktadır. Yurttaşlığa kabul yabancı ülke 
topraklarında doğan bir yabancıyı vatandaş hâline getirerek göçmen 
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sayımlarından düşürebilmektedir. Buna mukabil göçmen bir ailenin 
çocuğu olarak vatandaşlığını kan bağıyla veren bir ülkede doğan bir 
çocuk vatandaş kabul edilemeyeceği için göç etmediği hâlde göçmen 
statüsünde değerlendirilebilmektedir. İkincisi, çoğu zaman istatistiklere 
yansımamış düzensiz göçmenlerin varlığıdır. Bu grubun düzenli göçmen 
sayısından daha hızlı arttığı bilinmektedir. Friebel ve Guriev gibi yazarlar, 
hedef ülkelerdeki göçmen kabul yasalarının sertleşmesinin arz ve talep 
dengesizliklerine neden olmasıyla bu durumun yakından ilişkili olduğuna 
işaret etmektedirler (Friebel ve Guriev, 2004, s.1-3). Bu bölümde göçmen 
kaçakçılığının tanımı yapılarak sıklıkla karıştırılan insan ticareti kavramı 
ile arasındaki farklara değinilecektir. 

2.1. Tanımı

Göçmen kaçakçılığının tanımı konusunda Sınıraşan Örgütlü Suçlara 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla 
Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol’ün üçüncü ve altıncı maddeleri geniş 
kabul görmektedir. Bu sözleşmenin “tanımlar başlıklı üçüncü maddesinin 
(a) bendinde göçmen kaçakçılığı, doğrudan veya dolaylı olarak mali veya 
diğer bir çıkar elde etmek için bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya 
daimi ikametgâh sahibi olmadığı bir taraf devlete yasa dışı girişinin temini” 
şeklinde tarif edilmiştir.

Düzensiz göçle mücadelede ülkelerin konumları kaynak, transit 
ve hedef ülkeler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Göçmen kaçakçılığı ve 
insan ticareti düzensiz göç kapsamında olduğundan her ikisinin de bu üçlü 
ayrıma tabi tutulduğu görülmektedir. Bu bağlamda; 

“Kaynak ülke, gerek yasa dışı göçe gerekse insan ticaretine konu 
olan kişilerin uyrukluğunda bulundukları ülke,
Hedef ülke, gerek yasa dışı göç gerekse insan ticaretine konu olan 
kişilerin ulaşmak ya da götürülmek istendikleri ülke,
Transit ülke, kaynak ülkeden hedef ülkeyle gerçekleşen seyahatte 
üzerinden geçilen veya elverişli şartlar oluşana kadar yasa dışı ya 
da yasal bir şekilde ikamet edilen ülke” 

Olarak tanımlanabilir (Öztürk ve Ardor, 2007, s. 90).

Nicel ve nitel değerlendirmelerde düzensiz göç, insan ticareti ve 
göçmen kaçakçılığı kavramları çoğu zaman birbirlerinin yerine ya da yanlış 
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kullanılabilmektedirler (Australian Institute of Criminology, 2008, s. 1). Bu 
nedenle düzensiz göç, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı terimlerinden 
ne anlaşılması gerektiği aşağıda ele alınmaktadır.

2.2. Düzensiz göç insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı arasındaki 
fark ve benzerlikler

Düzensiz göç devletlerin sevk, kabul ve transit geçişleri düzenleyen 
normların dışında gerçekleşen dolaşımdır. Hedef ülke bakımından 
göçmenin belli bir ülkeye giriş yapma, orada ikamet etme veya çalışmaya 
ilişkin göçmen düzenlemeleri kapsamında gerek duyulan yetki veya 
belgelere sahip olmadığı anlamına gelen, o ülkede yasal olmayan yollardan 
kalışı veya çalışmasıdır. Kaynak ülke bakımından düzensizlik, bir kişinin 
uluslararası sınırdan geçerli bir pasaportu veya seyahat belgesi olmaksızın 
veya ülkeden ayrılması için gerekli olan idari yükümlülükleri yerine 
getirmeden geçiş yapması durumlarında görülür. Günümüzde düzensiz 
göçü göçmen kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı olaylarıyla sınırlandırmaya 
yönelik bir eğilim mevcuttur (Perruchoud, 2004, s. 34).

Düzensiz göçün açık ya da evrensel olarak kabul görmüş bir tanımı 
bulunmadığından çoğu kez UGÖ’nün yasa dışı girişlere, kalış ve çalışma 
sürelerinin aşılmasına atıfta bulunan bu tanımı benimsenmektedir.

Kaçakçıların göçmenlerin nakillerinden geçiş belgelerinin 
teminine kadar geniş bir yelpazede faaliyette bulundukları göz önünde 
bulundurulduğunda göçmen kaçakçılığının düzensiz göçün artışında 
önemli bir unsur olduğu ortaya çıkmaktadır (Heckmann, 2007, s. 3).

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine 
Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine 
Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol’ün üçüncü maddesi 
insan ticaretini;

“İnsan ticareti”, kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidi 
ile veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu 
kötüye kullanma kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası 
üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o 
kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin 
istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, 
barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İstismar terimi, 
asgari olarak, başkalarının fuhşunun istismar edilmesini veya 
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cinsel istismarın başka biçimlerini, zorla çalıştırmayı veya hizmet 
ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları, kulluğu veya 
organların alınmasını içerecektir” 

Şeklinde tanımlanmaktadır (United Nations Human Rights Office of 
the High Commissioner, 2010).

Göçmen kaçakçılığı tanımına ilişkin tartışmaların ortaya çıkışı 
1990’lı yılların ortalarına rastlamaktadır. Göçmen kaçakçılığının insan 
ticaretinden ayrı olarak ele alınması gerekmekle birlikte 2000’li yılların 
başına kadar bu iki kavramın çoğu zaman birbirinin yerine kullanıldığı 
görülmektedir (Salt, 2000, s. 38). 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisine göre göçmen 
kaçakçılığı ile insan ticareti arasında üç temel fark bulunmaktadır 
(UNODC, 2010a, 6-12).

(a) Mağdur: Göçmen kaçakçılığı göçmenin mağduriyetini 
gerektirmeyebilir. Kaçakçılığa konu olan kişi çoğu zaman bu duruma 
razıdır. Bununla birlikte şiddet ve tehlikeyi içeren diğer suçlar göçmene 
karşı kaçakçılık süresi boyunca sıklıkla işlenir. Kaçakçılığa konu olan 
göçmenlerin kaçakçılık faaliyeti esnasında rızalarından geri dönmeleri 
mümkündür. Bu yüzden göçmenin rızası konusu oldukça karmaşık bir 
durum arz etmektedir. Düzensiz olarak giriş yapan göçmen yakalandığında 
suç ortaklığının düzeyini belirlemek ilgili devlete kalmıştır. Göçmenin 
tabi olacağı koruma seviyesini belirleme unsuru olan mağduriyet ya da 
suçluluk durumunun tespitinde serbesti bulunmaktadır.

(b) Düzensiz giriş ya da kalış: Göçmen kaçakçılığı en az iki 
ülkeyi kapsayan ulus aşırı bir boyuta sahiptir. Göçmen kaçakçılığının 
amacı A ülkesindeki bireyin B ülkesine geçişini veya burada kalışını 
kolaylaştırmaktır (Stoyanova, 2011, s. 782). İnsan ticareti de şahsın 
geçişini veya yerleşmesini kapsayabilir yalnız bu, her zaman için geçerli 
değildir. İnsan ticareti mağdurlarının kalış ve intikalleri yasal yollardan 
gerçekleşebilir. İnsan ticareti mağdurları düzenli göç imkânı bulunmayan 
insan grubuyla sınırlandırılmamıştır. Üstelik insan ticareti sınırdan geçişi 
gerektirmeksizin mağdurun ana vatanında da gerçekleşebilir.
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(c) İstismar: Kökeninde kâr olduğundan istismar insan ticaretinin 
temel amacıdır. Göçmen kaçakçıları ise düzensiz yollardan giriş ya da 
kalışı kolaylaştırarak kâr sağlamaktadırlar. Göçmen ülkeye giriş yaptıktan 
sonra göçmen-kaçakçı ilişkisi genellikle sona ermektedir.

İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığından farklı olarak çoğu kez kişiye 
karşı işlenen bir suçtur. İnsan ticareti mağduru olan kimseler ya hiç rıza 
göstermemişler ya da gösterdikleri rıza kaçakçının aldatma ve şiddet 
unsurlarına başvurmasına bağlı olarak anlamsızlaşmıştır. Ardıllık olayları 
iki kavram arasındaki ilişkiye yönelik yoğun tartışmaları da beraberinde 
getirmektedir (Tailby, 2001, s.1). Koşulların zorlaşması kaçakçının 
aldatma ve şiddet unsurlarına başvurma olasılığını artırdığından göçmen bu 
koşullar altında kaçakçının kurbanı hâline gelmektedir (Aronowitz, 2009, 
s. 4). İkisi arasındaki farkın silikleştiği olaylara sıklıkla rastlanmaktadır.

3. Kuramları

Göç konusuyla ilişkili çalışmaların ağırlıkla üç ana grup etrafında toplandığı 
görülmektedir. Bunlar; geçici işçiler, yerleşik göçmenler ve mültecilerdir. 
Oysa günümüzde göç çeşitleri ve uluslararası insan hareketliliklerinde 
artış kaydedilmiş olup bunlar, giriftleşen küresel nüfus akımları haritasının 
önemli unsurları hâlini almışlardır (Faist, 2010, s. 60). Bu çeşitliliğin neden 
olduğu sınıflandırma ve kavramsallaştırma karmaşası göç çalışmalarının 
toplumsal bilimlerin tartışmalı bir sahası olarak betimlenmesine neden 
olmaktadır. Bu yüzden, Castles, Arango, Favell, King ve Hammar gibi 
yazarlar göç çalışmalarının disiplinler arası bir yaklaşım çerçevesinde 
değerlendirilmesi gereği üzerinde durmaktadırlar (King, 2012, s. 10). Göç 
kuramlarındaki sınıflandırma ve kavramsallaştırma karmaşasının onların 
türevleri olan göçmen kaçakçılığı kuramlarına da yansıdığı anlaşılmaktadır. 

Göçmen kaçakçılığına yönelik yazın incelendiğinde bu konudaki 
çalışmaların esasen göç kuramlarının bir türevi olduğu ya da bu alandaki 
eksikliklerden kurtulma çabası taşıdığı görülmektedir. Bu kuramları iki 
kutuplu göçmen kaçakçılığı kuramları ve çok boyutlu göçmen kaçakçılığı 
kuramları olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz.
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3.1. İki kutuplu yaklaşımı esas alan göçmen kaçakçılığı kuramları 

İki kutuplu göçmen kaçakçılığı kuramları özünde göçün sadece göçmen 
ve hükûmetleri kapsadığı fikrinden yola çıkmaktadırlar. Bir tarafta tek işi 
düzensiz göçü engellemek üzere vergi toplayan hedef ülke, diğer tarafta 
ise düzensiz göçe odaklanmış göçmen ve kaçakçılar bulunmaktadır. Bu 
kuramlarda sosyal yapılardan ziyade bireysel kararların etkinliğinin öne 
çıktığı indirgemeci iktisadi bir mantık işlemektedir. Bu kapsamda ele 
alınan göçmen kaçakçılığı kuramlarının genel olarak göçün nedenleri ve/
veya sürekliliğini açıklamaya yönelen neoklasik ekonominin mikro ve 
makro düzey göç kuramlarından etkilenmiş oldukları söylenebilir.

Mikro seviyeli göç kuramları (Neoklasik ekonominin mikro kuramı, 
göçün yeni ekonomisi kuramı) bireysel kararların göçe olan etkisine 
odaklanırken makro seviyeli göç kuramları (Neoklasik ekonominin makro 
kuramı, itme çekme kuramı, çifte pazar kuramı, dünya sistemleri kuramı ve 
nüfus hareketlerinin dönüşümü kuramı) toplulaştırılmış göç eğilimlerine 
yoğunlaşmakta olup bu eğilimi makro düzey ifadelerle açıklamaktadırlar 
(Hagen-Zanker, 2008, s. 5). 

Göçmen kaçakçılığını bir tarafta göç etme arzusunda olan insanlar 
diğer tarafta sınır bekçisi gibi hareket eden hükûmetler arasındaki çift yönlü 
ilişkiler üzerinden değerlendiren iki kutuplu yaklaşımı esas alan göçmen 
kaçakçılığı kuramlarından öne çıkanlar aşağıda özetle ele alınmaktadır.

3.1.1. Ethier ’in düzensiz göç kuramı

Ethier, iş gücünün diğer faktörlerden ayrılmadan incelenmesini 
eleştirmektedir (Ethier, 1986, s. 56). Göçü üç farklı olasılık çerçevesinde 
ele almaktadır. Bunlardan birincisi, göçün geçici olup olmadığı, ikincisi; 
uzmanlaşmış olup olmadığı, üçüncüsü ise düzenli olup olmadığıdır. 
Modelini uluslararası ticaretin genel kuramıyla ilişkilendirmektedir. Bu 
amaçla iş gücü fiyatlarının esnekliğine daha fazla önem verdiğini ifade 
etmektedir.

Dolayısıyla kuramın göçün nedenlerini açıklayan neoklasik 
iktisadın makro göç modelleriyle uyum arz ettiği ifade edilebilir. Kuram 
sınır uygulamasından ziyade bütçe kısıtı içerisinde bir önlemler demeti 



226 GÖÇ ARAŞTIRMALARI 

Alper GÜÇLÜ

DERGİSİ

önermektedir. İki önlem paketi vardır. Bu önlem paketlerinden birincisi, 
yurt içi önlemler, ikincisi, sınır uygulamalarıdır. Ethier, eş maliyet 
eğrilerini kullanarak sınır uygulamalarıyla yurt içi denetimlerin marjinal 
maliyetlerinin bütçe doğrusu üzerinde kesiştiği noktadaki paket bileşeninin 
hedef ülkenin düzensiz göçle mücadelesinde maliyetleri düşürme ve 
kaçakçılıkla mücadelede etkin rol oynayacağını vurgular (Ethier, 1986, s. 
65). 

Ona göre sınır tedbirleri niteliksiz iş gücü istihdam oranını denetim 
altında tutmanın veya esnek ücret yorumunda niteliksiz iş gücü ücretlerini 
denetlemenin önemli bir aracıdır. Düzensiz göçmenler vergi sisteminin 
bir parçası olurlarsa böyle bir yasaklama fiilen ülkeye giren düzensiz 
göçmenlerin sayısı ve göçmenlerle dolaylı yollardan mücadele eden 
yerli nitelikli işçi ücretleri üzerinde beklenmedik ve değişken bir etkiye 
neden olabilir. Belirlenen bir yasaklama politikası ile düzenli kabul edilen 
göçmenlerin sayısını değiştirmenin, fiilen girenlerin sayısı üzerinde bir 
etkisi bulunmamaktadır.

Sınır güvenlik uygulamaları, ülke uluslararası iş gücü piyasasında 
söz sahibi olsa da milli geliri azaltacaktır. Niteliksiz işçilerin ücreti, 
onların istihdam oranı ve düzensiz göçün hacmi birbirinden ayrı politikalar 
olmasına rağmen teknolojik olarak birleştirilebilirler. Bu politikalar sınır 
tedbiri politikalarından ayrıştırılamazlar (Ethier, 1986, s. 65). 

Firma düzensiz göçmen işçileri ayrıştıracak konumdaysa yurt içi 
tedbir politikaları belgesiz işçileri belgeli işçilere nispetle daha ayrıcalıksız 
bir pozisyona sokacaktır. Firmaların ayrıştırma imkânı yoksa niteliksiz 
işçilerin tamamının kayıpları (yabancı ve yerli) nitelikli işçilere nispetle 
daha fazla olur (Ethier, 1986, s. 63-64); çünkü firma işe alırken niteliksiz 
işçiye potansiyel kaçak gözüyle bakacaktır. İşveren risk payını ücretlere 
yansıtma yoluna gidecektir. Bir ülke, göç politikasının maliyetini tek bir 
önleme bağlamak yerine sınır ve yurt içi tedbirlerini birlikte uygulama 
yoluna gidebilir. Düzensiz yabancı göçmen işçiler kendilerini düzenli 
göçmen olarak gösterme ihtimalini artırabilirler. Böyle bir durumda sınır 
uygulamalarının yaygınlaşması düzensiz göçmenlerle karıştırılmaya 
eğilimli olan belgeli işçiler için daha cazip olacaktır. Yurt içi tedbirlerin 
kullanımı yetkililerin bu grubun ücretlerinin göç hacminden ayrıştırılmasına 
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yardımcı olmaktadır (Ethier, 1986, s. 67). 

Dolayısıyla sanayi sektörünün desteklenmesi sonucunda genişleme 
eğilimine giren niteliksiz iş gücü piyasasının refah olumsuzluklarına 
yol açmadan yönetilmesine yönelik önlemler yelpazesi sunan Ethier’in 
görüşlerinin sadece sınır önlemlerine dayanan modellere göre daha 
etkili olacağı düşünülebilir (Guzman, Haslag ve Orrenius, 2002, s. 24). 
Buna rağmen göçmenin bizzat kendisinin hem düzensiz yollardan göçü 
planlaması hem de gerçekleştirmesinden dolayı kuramın göçmen ve 
göçmen kaçakçısı profilinin aynı kişi üzerinde birleştirdiğini söylemek 
mümkündür. Bu yüzden Ethier’in modeli göçmen kaçakçılığından ziyade 
düzensiz göç kuramı olarak adlandırılmıştır. Kaçakçının faaliyetlerini 
merkeze alan kuram göçmen ve göçmen kaçakçısı profilini birbirinden 
ayırarak bu eksikliği telafi etme yoluna gitmiştir.

3.1.2. Kaçakçının faaliyetini merkeze alan kuram

Guzman, Haslag ve Orrenius’un kaçakçının faaliyetlerini merkeze 
alan kuramı deterministik varsayımlar çerçevesinde bir dizi çıkarımda 
bulunmaktadır. Çalışmanın asıl konusu göçmen kaçakçılığı kuramlarında 
çok boyutlu yaklaşımların yeri olduğu için bu kuramın ayrıntılı 
varsayımlarına kısaca değinilirken varmış olduğu sonuçlara odaklanma 
yoluna gidilmiştir.

Kuram, yüksek sermaye oranı ve düşük miktarda göç; düşük 
sermaye/iş gücü oranı ve daha fazla miktarda göç olmak üzere iki durağan 
durum dengesi sunmaktadır. İki olası durum ele alınmaktadır. Bunlardan 
birincisi, kaçakçılık faaliyetlerinde uygulanan teknolojideki beklenmedik 
bir değişiklik ikincisi, sınır uygulamalarındaki bir artıştır. Düşük sermaye 
durumunda meydana gelen durağan dengede sermaye/iş gücü oranı 
kaçakçılıktaki teknolojik gelişmeyle azalırken düzensiz göç artış gösterir. 
Sermayenin artış gösterdiği anda gerçekleşen ikinci durağan denge 
durumunda ise teknolojide meydana gelen ani bir değişiklik sermaye/
iş gücü oranının artmasına neden olurken bunun göç üzerindeki etkileri 
belirsizdir. Sınır denetimlerindeki bir artışın (uygulama sıklığı) niteliksel 
olarak kaçakçılık üzerinde negatif bir teknolojik değişiklik gibi etki 
gösterdiği düşünülmektedir (Guzman ve diğerleri, 2002, s.17-18).
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Model, bir tarafta şekilde 
(1) eğrisi ile ifade edilen, arz yönlü 
politikalar çerçevesinde üretimde 
bulunan ve tek gelir kalemi olduğu 
kabul edilen vergilerinin tamamını sınır 
denetim faaliyetleri için harcayan hedef 
ülkenin (Guzman ve diğerleri, 2002, 
s. 10), diğer tarafta üretim fonksiyonu 

)1ln(A)(F µµ +=  eşitliği ile ifade 
edilen, şekilde (2) eğrisi ile temsil edilen, 
göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinden 

fayda sağlayan kaynak ülke ekonomisinin bulunduğunu varsaymaktadır. µ
, ülke içi üretimde göçmenler tarafından arz edilen iş gücü miktarını temsil 
etmekte olup kuram gereği iş gücünün türdeş olduğu varsayılmaktadır 
(Guzman ve diğerleri, 2002, s. 5). 

Kuram, vergiler bağlamında hükûmet yetkililerinin kaçakçının 
verimliliğindeki artışa daha yüksek bir uygulama düzeyiyle karşılık 
vereceğine işaret etmektedir. Böylece uygulama seviyesindeki bir artış 
vergi gelirlerindeki bir artışı beraberinde getirmektedir. Teknolojide hasıl 
olan olumsuz yönde gelişmelere benzer olarak vergi ödemelerindeki bir 
artış göçmenin geçiş süresinin artmasında etkilidir (Guzman ve diğerleri, 
2002, s. 18).

Vergiler aracılığıyla (i) sınır uygulamalarındaki bir artış, sermayenin 
bol olduğu durağan durumda sermaye/iş gücü oranında bir azalışa neden 
olur ve bunun göç üzerindeki etkileri belirsizdir. (ii) sermayenin kıt olduğu 
durumda gerçekleşen durağan durum dengesinde ise sermaye/iş gücü 
oranındaki bir artışa ve göçte azalışa neden olur. Bu durum, kuramın vergi-
göç ilişkisini açıklamada kullandığı temel önermesidir.

Hedef ülkenin götürü vergisindeki bir artış sınır denetimlerinin 
artmasını beraberinde getirir. Böylece sınır geçişleri için gerekli olan 
süre artar. Sermayenin düşük olduğu durağan durum dengesinde geçiş 
zamanındaki bir artış göçten elde edilecek getiriyi azaltacağından daha az 
sayıda göçmen bu yolu tercih edecektir (Guzman ve diğerleri, 2002, s. 21).
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Göçmen sayısının azalması toplam tasarrufları azaltsa da iş gücü 
miktarındaki düşüşlerin çok daha büyük olması durağan durum sermaye/iş 
gücü oranında artışla sonuçlanır. Sermayenin bol olduğu noktadaki durağan 
durum dengesinde sermaye/iş gücü oranında düşüş gözlenir. Bu durum, 
hem hedef ülke sakinlerinin vergi yükümlülüklerinin artmasından hem de 
göçmenlerin geçiş süresindeki artıştan doğan tasarruflardaki bir düşüşten 
kaynaklanır. Bu yüzden sermaye/iş gücü oranındaki bir düşüş ücretlerin 
azalmasıyla ve tasarrufların daha yüksek bir reel getirisiyle sonuçlanır. 
Göçe olan istek ise belirsizdir. Eğer ücretlerdeki düşüş tasarrufların 
getirisinin artış oranın aşarsa net etki göçün toplam getirisini azaltacak, 
iki ülkede de tasarruflardan elde edilen toplam kazancın eşitlendiği ana 
kadar göçte düşüş beklenecektir. Aksine göçün toplam getirisi artarsa daha 
yüksek göç beklenecektir (Guzman ve diğerleri, 2002, s. 21).

Modelde, teknolojik gelişmenin (1) eğrisini yani hedef ülkenin 
üretim olanakları eğrisini aşağı kaydırırken yeni dengenin sağlanacağı 
düzeye kadar (2) eğrisini yukarı kaydırmasıdır. Teknolojiden kastedilen, 
kaynak ülke kaçakçılarının bilgi deneyim ve tecrübelerindeki artıştır. 
Böylece model, her iki tarafın da hareketlerini bir diğerine göre ayarladığı 
Nash dengesine dönüşmektedir (Guzman ve diğerleri, 2002, s. 20). 
Teknoloji düzeyindeki bir artış hedef ülkenin daha fazla vergi toplamasını 
gerektirirken daha düşük bir uygulama düzeyinin benimsenmesi kaçakçıya 
olan ihtiyacı azaltacaktır. 

Ücret farklılıklarını göçün başlıca nedeni olarak görmeyen (Guzman 
ve diğerleri, 2002, s. 2) kuramın Ethier’in modelinden farklı olarak daha 
çok neoklasik iktisadın göçün nedenlerini açıklayan mikro modelinden 
etkilendiği söylenebilir. Sınırdan geçişlere bağlı olarak sermaye-iş gücü 
oranları değiştiğinden kuramın, Ethier’in modelinde olduğu gibi üstü kapalı 
olarak ücretleri esnek olarak kabul ettiği söylenebilir. Diğer yandan Ethier 
işçileri nitelik olarak ayırmıştır. Ethier yurt içi denetimleri de modele dâhil 
ederken kaçakçının faaliyetlerini merkeze alan model sınır denetimlerine 
odaklanmaktadır.
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3.1.3. Borçla desteklenen göçmen kaçakçılığı kuramı

Friebel ve Guriev’e göre daha sıkı sınır denetimlerinin göze çarpan bir 
diğer etkisi de göçmenin parasal yeterlilik durumundan adeta geçici bir 
köle durumuna indirgenmesidir (Friebel ve Guriev, 2004, s. 9). Ücret 
farklılıklarının göçe etki ettiğini savunduğundan kuramın daha çok neoklasik 
iktisadın göçün nedenlerini açıklayan makro modelinden etkilendiği 
söylenebilir. Ethier’in modelini esas alan kuram, göçmen politikalarının 
iç denetim mekanizmalarından ziyade sınır denetimleriyle şekillendirildiği 
varsayımından hareket etmektedir (Friebel ve Guriev, 2004, s. 3). 
Dolayısıyla iç denetim mekanizması olmadığında sınır denetimleri borç 
destekli göçün artışına neden olur. Göçmenlerin servetlerinin kısıtlı olması 
onları aracılara başvurmaya zorlar. Daha sıkı sınır denetimleri ve daha 
sıkı politikalar akım ve düzensiz göçün yapısını aynı şekillerde etkilemez. 
Daha sıkı sınır denetimleri göçmen akımlarını azaltıp uzmanlık yapısında 
belirsiz etkilere neden olurken daha sıkı sınır dışı (etme) uygulamaları 
göçmen akımları üzerinde belirsiz etkilere sahip olmakla birlikte uzmanlık 
yapısını kesin olarak kötüleştirir (Friebel ve Guriev, 2004, s. 21). 

Kaynak ülkenin satın alma gücünü etkileyen bir dengesizlik oluştuğu 
anda hedef ülkede bulunmanın cazibesi (çekim gücü) nispeten artarken 
göçmen iş gücüne olan talep eğrisinin esnekliğinin artması kaynak ülkeden 
kaçış kararının verilmesinde daha hızlı hareket etmeyi gerektirmektedir. 
Kaçakçının faaliyetlerini merkeze alan kuramda bu (2) eğrisi üzerinde daha 
hızlı bir hareketi gerektirir. Bu çaresizlik durumunda göçmenin, kaçakçının 
faaliyetlerine olan talebi artar. Friebel ve Guriev’in modelleri bu hâliyle 
göçmen ve insan ticareti arasındaki geçişkenliği ortaya koymaktadır. 
Bu durum, konunun hukuki boyutunu inceleyen Gallagher tarafından 
da sıklıkla işlenmektedir. Bu bağlamda göçle ilgili yazın incelendiğinde 
kısaca üç değişik göç biçiminin bulunduğu kabul edilmektedir (Mo, 2011, 
s. 3-4).

Bunlardan birincisi, genel olarak nitelikli göçmenler bakımından 
geçerlilik arz eden düzenli göç ( LM ) ikincisi, kaçakçılık faaliyetleri 
neticesinde gerçekleşen göç ( EM ), üçüncüsü ise kaçakçılık mağduru 
göçmenin gelir seviyesinin yeter düzeyde olmadığı anda gerçekleşen göçtür 
( TM ). Bu göç türleri arasında en düşük maliyetlisi birincisi olup hedef ülke, 
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göçmenin niteliklerini göz önünde bulundurarak göçü sınırlamaya tabi 
tutabilmektedir (Ethier, 1986, s. 56). Dolayısıyla bu üç göç şekli maliyet 
bakımından sıralamaya tabi tutulduğunda MTC>MEC>MLC şeklinde bir 
durum ortaya çıkmaktadır.

Borçla desteklenen göçmen kaçakçılığı kuramı göçmenlerin ve 
kaçakçıların rasyonel davranışlarını ve hiç kimsenin bir borç/iş sözleşmesi 
yapmaya zorlanmadığını veya kandırılmadığını varsaydığından MEC’yi 
esas almaktadır. Ethier’in düzensiz göç modelinde olduğu gibi iş gücünün 
homojen olmadığı varsayımını esas alan model, daha çok uzun mesafeli ve 
yüksek maliyetli düzensiz göç güzergâhları için geçerlilik arz etmektedir. 
Kuramın temel katkısı göçmenlerin bütçe kısıtının bulunması ve bunun 
için göçmen kaçakçılarıyla başa çıkmak zorunda olduklarını hesaba 
katmasından kaynaklanmaktadır.

Yukarıda ele alınan her üç kuram da göçmen kaçakçılığı sorununu 
neoklasik iktisadın göç kuramlarının deterministik esasları çerçevesinde 
ele almakta olup soruna kapsayıcı bir çözüm sunmaktan ziyade ceteris 
paribus koşullar altında politika önerileri sunmaktadırlar. Bu bağlamda 
Ethier, yurt içi önlemler ve sınır uygulamalarını içeren bir önlemler 
demetine; Friebel ve Guriev, yüksek maliyetli güzergâhlar söz konusu 
olduğunda sınır dışı politikalarının etkinliği ve önemine; Guzman, Haslag 
ve Orrenius, kaçakçının teknoloji düzeyindeki bir artışla hedef ülke sınır 
denetimlerinin sıklığı arasında hassas bir dengenin bulunduğuna dikkat 
çekmektedirler. Bazı değişkenlerin veri olarak alınması bu kuramları 
bir tarafta göç etmek isteyen bireyler, diğer tarafta sınır kapılarını tutan 
devletler olarak iki kutuplu yapıya indirgediği gibi bir dizi soru işaretlerini 
de beraberinde getirmektedir. 

Örneğin, Friebel ve Guriev göçmenin kaçakçılar hakkında tam bilgi 
sahibi olduğunu ve bu şartlar altında göçmenin insan ticareti mağdurlarının 
tuzağına düşmesini engellediğini varsayıp mevcut enformasyon ve 
telekomünikasyon teknolojilerinin de uzun süreli bilgi kesintilerini 
engellediğini varsayarken (Friebel ve Guriev, 2004, s. 5) aynı teknolojik 
gelişmelerin yasal giriş yolları ya da kendi göç girişimini bizzat planlama 
olanaklarına, maliyetlere ve başarıma etkisi üzerinde dur(a)maz. Aynı 
yazarlar, yasa dışı göç piyasasının arz tarafının, iyi organize edilmiş ve kârlı 
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aracı ağlardan oluşan oligopol yapısını veri alırlarken bu örgütlenmelerin 
yatay ve dikey hiyerarşik düzeyi konusunda mevcut yazında tam bir fikir 
birliği bulunmamaktadır. Bu duruma aşağıda daha ayrıntılı bir şeklide 
değinilmektedir.

Benzer şekilde, Guzman, Haslag ve Orrenius modellerinde hedef 
ülke vergi toplama teknolojisini veri olarak alırlarken kaçakçının yeni 
teknolojiler geliştirmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Diğer 
yandan teknolojik bir gelişme karşısında hedef ülkenin denetim sıklığını 
artırması vergi gelirlerindeki düşüşe bağlı olarak iktisadi küçülmeyi 
beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla model, göçmen ve hedef ülkeyi 
daha edilgen olarak ele alırken göçmen kaçakçısının faaliyetlerini ön plana 
çıkarmaktadır. Göçmenin kaçış sürecine olumlu etkilerde bulunan sosyal 
ağlardan bahsedilmemektedir. Modellerinde kaçakçılık piyasalarında 
tam rekabet koşullarının geçerli olduğunu varsaymaktadırlar. Diğer 
yandan sınır bölgeleri hariç olmak üzere yerel kaçakçılık monopollerinin 
bulunduğu Meksika’nın bazı bölgelerinde bu durumun geçerli olmadığını 
kabul etmektedirler.

Ana akım iktisat çerçevesinde oluşturulan iki kutuplu göçmen 
kaçakçılığı kuramlarına yukarıda kısaca özetlenen eleştirilerle bağlantılı 
olarak 90’lı yılların ortalarından itibaren göçün daha çok sürekliliğini 
açıklayan göç kuramlarından etkilenen çok boyutlu göçmen kaçakçılığı 
kuramları eşlik etmeye başlamıştır. Bu kuramlar aşağıda ayrıntılı olarak 
ele alınmaktadır.

3. 2. Çok boyutlu yaklaşımı esas alan göçmen kaçakçılığı kuramları

Bu kuramlar çerçevesinde göçmen kaçakçılığı her biri ticari kazanç elde 
etmeyi amaçlayan bir dizi kurum, aracı ve bireyi içeren girift kâr ve zarar 
hesapları olan kurumsallaşmış ağlar sistemi çerçevesinde ele alınmakta 
olup göç sistemlerinin göçmen hükûmetler ve düzensiz göçmenlerden 
daha geniş bir çerçeveyi kapsadığı gerçeğinden hareket etmektedirler. 
Bunlar arasında Salt ve Stein’in göçmen kaçakçılığını göç işi olarak gören 
kuramlarının iktisadı merkeze alan bir yaklaşım sergilediğini ve göçün 
nedenlerini açıklayan kuramlara daha yakın olduğunu görmekteyiz. 

Kurumsal göç kuramının türevi olarak göçmen kaçakçılığını örgütlü 
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suç çerçevesinde değerlendiren kuram, sosyal ağ ve sermaye kuramları 
çerçevesinde göçmen kaçakçılığını aile işi olarak değerlendiren kuram ise 
orta seviye göç kuramlarından türemiştir. 

Orta seviye göç kuramları (Kurumsal kuram, sosyal sermaye 
kuramı, sosyal ağ kuramı, göç sistemleri kuramı, birikimli nedensellik 
kuramı) esasen mikro seviyeli bireysel göç nedenleri ile göç alan ve veren 
ülkeler bağlamında farklı nitelikler sergileyen kalkınmayla ilişkili makro 
seviyeli yapısal fırsat ve kısıtlar arasında arayış izlenimi vermektedirler 
(King, 2012, s. 10). Orta seviye kuramlar göç akımlarının devletler 
arasındaki sistem bağlantılarından türediği algısını taşımaktadırlar. 
Nesnel göstergelerden ziyade iki bölge arasındaki ilişkiler göç akımını 
üreten koşuldur (Olejarova, 2007, s. 16). Nedenlerden ziyade göçün 
sürekliliğini açıklayan bu kuramların temelde yapı ve eylemi birbirinden 
ayırıp birini diğerine üstün konuma oturtmak yerine toplumsal yapılar 
içinde bireyin kendini ifade edecek ve zamanla bu yapıları daha iyileriyle 
değiştirebilecek güce ve özgürlüğe sahip olduğunu düşünen Giddens’in 
yapı ve faili uzlaştıran yapılaşma kuramından etkilendiklerini söylemek 
mümkündür (Bakewell, 2010, s. 1690). Giddens ikiliklerin hiçbir kuramsal 
dönüşümü sağlamaya uygun olmadığını, birey-toplum karşıtlığından söz 
etmek yerine bu ikili yapıların karşıtlıktan oluşan dönüşümselliklerini 
hesaba katmak gerektiğini savunmaktadır (Sewell, 1992, s. 4-5). Benzer 
şekilde Cohen ve King, ikiliklere (dualite) dayanan göç türlerinin daha 
ilerisinde bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedirler. Üstelik 
bu yazarlar ikiliklerin silikleşmesi ve yapılarının çözümlenmesinin 
gerekliliğine inanmaktadırlar (King, 2012, s. 136-138). Bu bağlamda, çok 
boyutlu göçmen kaçakçılığı kuramları üç konu başlığı altında aşağıda ele 
alınmaktadır.

3.2.1. Göçmen kaçakçılığını düzensiz göç işi olarak gören kuram

Göçmen kaçakçılığını düzensiz bir göç işi olarak gören bu kuram, 
kaçakçının göç taciri, buna karşın göçmenin hizmet karşılığı ödemede 
bulunan müşteri olarak farz edildiği Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya 
ve Pasifik Bölgesi’ndeki kaçakçılık eğilimlerini inceleyen yazının baskın 
bir öğesi durumundadır (Schloenhardt, 1999, s. 2). Salt ve Stein’e göre 
düzensiz göç işi, her biri ticari kazanç elde etmeyi amaçlayan bir dizi kurum, 



234 GÖÇ ARAŞTIRMALARI 

Alper GÜÇLÜ

DERGİSİ

aracı ve bireyi içeren girift kâr ve zarar hesapları olan kurumsallaşmış ağlar 
sistemi olarak düşünülmektedir (Salt ve Stein, 1997, s. 468). Bu yazarlar 
her ne kadar kurumlar ve ağların işlevlerine tanımlamalarında yer verseler 
de kurumsal kuram ve birikimli nedensellik gibi göçün sürekliliğini 
açıklayan kuramlardan tamamen farklı bir çerçeve ortaya koymaktadırlar. 
Bu kuramlar özünde iktisadi ilkelere katı bir biçimde bağımlı değildirler 
(Herman, 2006, s. 197). Salt ve Stein’in kuramlarında belirttikleri 
kurum ve ağların hareket noktaları kâr ve zarar mülahazası çerçevesinde 
şekillenmektedir. Oysa gerçek hayatta sosyal ağ ve kurumların muhakkak 
parasal çıkarlar çerçevesinde hareket etmedikleri bir gerçektir. Diğer 
yandan kuram, göçmen kaçakçılığı yaklaşımlarını bir yanda göç etmek 
isteyen bireyler diğer yanda sınır kapılarını tutan devletler olarak basite 
indirgeyen iki kutuplu görünümden kurtararak onun çok boyutlu yapısının 
anlaşılmasını sağlamıştır (Herman, 2006, s. 192). 

Kuram, potansiyel göçmenlerin kaçakçının desteğinden yararlanma 
eğilimlerinin sırf ücret ve gelir farklılıkları gibi sınırlı unsurların türevi 
değil aynı zamanda coğrafi şartların, güzergâh değişikliklerinin, sınır 
uygulamalarının, kaçakçının girişimcilik niteliklerinin, teknolojik imkân 
ve bilgi birikimlerinin, bunların kâr ve zarar mülahazalarının, hedef 
ülkelerdeki iş piyasalarının, bu toplumlarla bütünleşme olanaklarının, 
bu topluma katılım sağlayabilme olanaklarının ve benzeri unsurların da 
fonksiyonu olduğunu kabul etmektedir.

Göçmen kaçakçılarını harekete geçiren temel unsur kâr sağlama 
düşüncesi olmakla beraber ele geçen verilerden kaçakçılık maliyetlerinin 
yalnızca belli bir kısmı hakkında bilgi sahibi olunabildiği için kârların 
tamamına ilişkin kanaat sahibi olmak mümkün gözükmemektedir. Ayrıca 
kârların ne kadarının yeni yatırımlara ayrıldığı da bilinememektedir. 
Kaçakçının kâr tahminlerinin basit faraziye ve sınırlı bulgulara dayandığını 
söylemek mümkündür (EC, 2015, s. 45). Diğer yandan, genel olarak ele 
alındığında göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak elde bulunan dişe dokunur 
verilerin göçmen maliyetlerine ilişkin olanlardır (EC, 2015, s. 44). 

İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı kişilerin kaynak ve hedef 
ülke arasındaki dolaşımını kolaylaştıran küresel göç işinin arabulucu bir 
parçası olarak ele alınmaktadır. Düzensiz göçün üç safhası bulunmaktadır. 
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Bu safhalar, öncelikle göçmenlerin temin ve nakillerini, daha sonra seyir 
esnasındaki eylemlerini, nihayetinde hedef ülkelerdeki iş piyasaları ve bu 
toplumlarla bütünleşmelerini ve katılımlarını kapsamaktadır (Salt, 2000, 
s. 42). 

Planlama bütün kaçakçılık faaliyetlerinin önemli bir öğesidir. 
Günümüzde bu planın her bir parçası yukarıda da belirtildiği üzere çeşitli 
aktörler tarafından yerine getirilmektedir. Bu aktörler farklı bölgelerde 
farklı şekillerde anılmaktadır. İçinde yer aldıkları kaçakçılık faaliyetinin 
tür ve ölçeğine göre işlevleri değişiklik arz edebilmektedir. Koordinatörler/
organizatörler, göçmen temin edenler, nakliyeciler, rehberler, gözcüler, 
sürücüler, kuryeler, hizmet sunucular, arz ediciler, tedarikçiler, güç 
kullananlar bunlardandır. Bu aktörlerden bazılarının oynadığı rollere daha 
fazla önem atfedildiği görülmektedir. Örneğin, hizmet sunucular sınıfı 
finansçı ve kasiyerleri içermekte olup bunların ağ içerisindeki rollerine 
önem verildiğinden konumları ayrıca değerlendirilmektedir (UNODC, 
2010a, s. 14 ).

Planlamanın bütün kaçakçılık faaliyetlerinin önemli bir öğesi 
olmasından dolayı kaçakçılık örgütleri göçün kesilmesi veya denetim 
altında tutulmasına yönelik düzenlemelerdeki genel zayıflıkları kendi 
lehlerine çevirebilmektedirler. Kaçakçı, yasalardaki boşluklardan 
yararlanabilmekte (örneğin çalışma izni veya turist vizesi alındıktan 
sonra süreler ihlal edilebilmektedir), göç faaliyetleri, göç merkezlerinde 
düşük güvenlik önlemlerinin alındığı yılbaşı gibi günlerde veya kötü hava 
koşulları esnasında gerçekleştirilmektedir (Salt ve Stein, 1997, s. 478).

Sistemde girdiler ve çıktılar bulunmaktadır. Girdi olarak ele alınan 
kısım göçmenlerdir. Kaçakçılık işinin amacı göçmeni kaynak ülkeden 
hedef ülkeye nakletmektir. Böylece sistemin çıktısı göçmenin hedef 
ülkenin iş gücü piyasası veya toplumuyla bütünleşmesi iken kaçakçı da 
bu amaca yönelik bir kanal işlevi görmektedir. Girdi ve çıktılar kaçakçılık 
rollerini oluşturan bütünle bağlantılıdır. Büyük ölçekli örgütler söz 
konusu olduğunda merkezî planlama ve yönetim hâli bulunabilir. Üstelik 
uyuşturucu kaçakçılığı, mal kaçakçılığı, para aklama gibi faaliyetler 
düzensiz göçe eşlik edebilir (Salt ve Stein, 1997, s. 477).
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Kuram, kaçakçılık arz ve talebinin bir araya gelmesini sağlayan 
bir kaçakçılık hizmet piyasası öngörmektedir. Kaçakçılık sorununa ilişkin 
yerel yetkililerle Macaristan’da yapılan bir görüşmeden Salt ve Stein’in 
görüşlerini destekler bir biçimde ihtiyaçların karşılanması için ortaya 
çıkan boşluğun doldurulmasında kaçakçılık piyasasından yararlanıldığı 
soncuna varılmıştır. Oysa bu piyasa günümüzde oldukça çarpık nitelikler 
barındırmaktadır. Piyasanın dürüstlüğünü güvence altına alacak toplumsal 
denetim mekanizmaları yetersiz olduğu gibi piyasanın aktörleri de eksik 
bilgiye sahiptir. Bu durum şiddet ve sömürüye açık bir piyasa tekelinin 
gelişmesini beraberinde getirmektedir. Göçmenlerin kaçakçıyla iletişim 
kurma kararını almalarında düzenli göç olanakları veya meşru kanallar 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları da etkili olabilmektedir. 
Günümüzde, hedef ülkelere girişte pasaport veya vize müracaatlarının 
oldukça meşakkatli bir süreç olduğu konusunda yaygın bir kanı hâkimdir. 
Düzenli göç yöntemleri hakkında yeterli bilgilendirme yapılırsa Suriye, 
Lübnan, Pakistan, Nijerya başta olmak üzere daha birçok yerlerde 
kaçakçıya olan başvurunun azalacağı düşünülmektedir (EC, 2015, s. 54). 

Göçmen kaçakçılığı, dünya genelinde çok sayıda tedarikçi 
tarafından sunulan son derece farklılaştırılmış kaçakçılık hizmetleri için 
karmaşık bir pazar görünümü sergilemektedir. Bu piyasada faaliyette 
bulunan kaçakçılardan bir kısmı örgütlü suç tanımlamalarıyla bağlantılı 
kıstasları yerine getirmektedirler (EC, 2015, s. 53). Bu bağlamda model, 
büyük kaçakçılık örgütlerinin faaliyetlerinin bütün yönlerini kapsamakla 
birlikte küçük kaçakçılık örgütleri tanımlanan sistemin yalnızca belli bir 
bölümü içerisinde faaliyette bulunmaktadır. Bu yazarlara göre kaçakçılar 
uluslararası göç coğrafyasını daha fazla şekillendirmeye başlamışlardır. 
Güzergâh tespitlerinde bölge hakkında bilgisi olma, anahtar yerleşim 
yerleri, göç denetiminin düşük olduğu bölgeler önem taşımaktadır (Salt ve 
Stein, 1997, s. 476). 

Kurama göre göçmen kaçakçılığı güvenlik konusu olduğu kadar 
insan haklarının da sorunudur. Göçmen yüksek bir ücrete tabi tutulabilir, 
yolculuk esnasında eşyaları ve kimlikleri çalınabilir veya borç kölesi hâline 
dönüşebilir (Salt ve Stein, 1997, s. 472). Bu yüzden göç denetimlerinde 
farklı bir bakış açısı benimsenmektedir. Salt, göçmenlerin kendilerinden 
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ziyade kurumlara ve kazanılmış haklara odaklanılması gerektiği üzerinde 
durmaktadır (Salt, 2000, s. 42). Sınır tedbirlerindeki artışın göçmen 
kaçakçılığına başvurunun bir nedeni olduğu da bu kuramın savunucuları 
tarafından sıklıkla işlenmektedir. Kaynak ülkeden hedef ülkeye geçişi 
zorlaştırdığından göçün başarıyla gerçekleşme olasılığını artırmak 
isteyen göçmen, kaçakçıya başvurur. Hedef ülke buna cevap olarak 
sınır önlemlerinin seviyesini daha da artırabilir. Buna mukabil göçmen 
kaçakçılığı ile ilgili yazın incelendiğinde hedef ülkeler tarafından uygulanan 
kaçakçılık önlemlerinin tam anlamıyla etkili olmadığı yönünde görüşler 
mevcuttur (İçduygu, 2003, s. 40; Kyle ve Goldstein, 2011, s. 2; Aronowitz, 
2009, s. 29-30; De Haas, 2007, s. 7; Guzman ve diğerleri, s. 2). Alınan 
önlemlerin artışının istenmeyen hatta zararlı etkiler doğurabileceğine 
ilişkin görüşler de mevcuttur (Flor, 2002, s. 23; Mo, 2011, s. 18; UNODC, 
2010b, s. 5; Heckmann, 2007, s. 6). 

Kaçakçılık faaliyetinin bu yorumu akademik çevrelerde büyük 
yankı uyandırmış ve kavram birçok akademisyen tarafından kullanılmaya 
başlanmıştır. Her ne kadar daha önce göçmen kaçakçılığını bir iş gibi ele 
alan çalışmalar yapılmış olsa da kaçakçılığın göç işi olarak nitelendirilmesi 
ve kavramsallaştırılması esasen Salt ve Stein’in 1997 yılında kaleme 
aldıkları “Bir iş olarak göç: Kaçakçılık örneği” isimli çalışmanın 
yayımlanmasına kadar mümkün olamamıştır (Baird, 2013, s. 16). Diğer 
yandan Herman bilimsel tartışmaların odağında göçmenlerin ürün ve bu 
göçmenlere yardımcı olan kaçakçıların da girişimci olarak tasvir edildiği 
göç endüstrisi ve onun uzmanlaşmasının yer almasına, karşı çıkmaktadır 
(Herman, 2006, s. 194). Bu yüzden kuram, iktisadı merkeze alan göçmen 
kaçakçılığı kuramları arasında değerlendirilmekle birlikte onların iki-
kutuplu deterministik yapısından sıyrılarak göçmen kaçakçılığının çok 
boyutlu yapısının anlaşılmasına öncülük etmiştir. 

Salt ve Stein’in aynı çalışmalarında göçmen kaçakçılarını iyi 
örgütlenmiş yasa dışı uluslararası birliğin bir dalı olarak değerlendirmeleri 
onların bu görüşleri kapsamında göçmen kaçakçılığını örgütlü suç olarak 
tanımlayan kuramın şekillenmesine olanak sağlamıştır.
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3.2.2. Göçmen kaçakçılığını örgütlü suç olarak değerlendiren 
kuram

Massey’e göre uluslararası göç bir kez başladığında sermaye zengini 
ülkelere giriş yapmak isteyen çok sayıda kişi ile bu ülkeler tarafından 
sunulan sınırlı sayıdaki göçmen vizesi arasındaki dengesizlik özel ve 
gönüllü kuruluşların talebi karşılanmak üzere devreye girmesine neden 
olur. Bireyler, firmalar ve kuruluşlar zamanla göçmenler tarafından 
tanınarak kurumsal istikrar kazanmışlardır. Bu durum, göçmenlerin iş gücü 
piyasasına girmesi için gerekli sosyal sermayenin temininde de etkilidir 
(Massey ve diğerleri, 1993, s. 450). Massey’in bakış açısıyla kendilerini 
düzenli veya düzensiz göçmen girişlerine adayan kurumların, örgüt ve 
girişimcilerin tedricen ortaya çıkmalarının kabulü mikro seviyeli karar 
modelleriyle elde edilenlerden çok farklı varsayımları ortaya koymaktadır. 
Örgütler destek ve teşviklerini artırdıkça uluslararası göçmen akımı 
giderek daha da kurumsallaşır ve ona başlangıçta neden olan unsurlardan 
bağımsızlaşır (Massey ve diğerleri, 1993, s. 450-51).

Bu bağlamda göçmen kaçakçılığını göç işi olarak gören kuram her 
ne kadar göçmen kaçakçılığının öncelikle iktisadi cephesine odaklanmış 
olsa da kaçakçılık ağları ve örgütlü suç birlikleri arasındaki bağı da ele 
almaktadır. Salt ve Stein’e göre göçmen kaçakçıları iyi örgütlenmiş yasa 
dışı uluslararası birliğin bir dalıdır (Salt, 2000, s. 12-14; Salt ve Stein, 
1997, s. 476). Bir diğer deyişle göçmen kaçakçılığı suç grubu tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Salt ve Stein kuramlarında bu konuya değinseler de 
asıl hareket noktaları ekonomidir. Göçmen kaçakçılığı alanında faaliyette 
bulunan hizmet sunuculardan bazıları örgütlü suç tanımlamalarıyla 
bağlantılı kıstasları yerine getirmektedirler. Kaçakçılık ağları ve örgütlü 
suç grupları arasındaki ilişkilere yönelik göstergeler bulunmaktadır (EC, 
2015, s. 53).

Bu kuram, yer altı piyasasının sağladığı kolaylıklardan yararlanmanın 
cazibesinin, farklı alanlarda faaliyet gösteren suç örgütlerinin göçmen 
kaçakçılığının sağlamış olduğu imkânlardan yararlanmak istemesinin, 
düşük risk ve yüksek kâr imkânının kaçakçıyı ve suç örgütlerini cezbeden 
yönlerinin kaçakçılık olaylarının ortaya çıkmasındaki etkileri üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Naylor, örgütlü suç gruplarının girişimlerinde 
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uzmanlaşmaları, hiyerarşik yapıya sahip olmaları, sistemli şiddet 
uygulamaları, yolsuzluğa bulaşmaları ve faaliyetlerini yasal ekonomiye 
yaymaları bakımından diğer suç gruplarından ayrıldıkları fikrindedir 
(Naylor, 2000, s. 25). 

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin örgütlü suç türü olduğu 
genelde kabul görmektedir. Gerek Chin’in Çin göçmen kaçakçılığı örgüt 
yapısının düşük düzeyli hiyerarşisine rağmen yüksek düzeyli iş bölümünü 
içerdiği ve örgütlü suç gruplarıyla ilişkili olduğu yönündeki görüşü 
(Sheldon ve Chin, 2002, s. 24) gerekse Väyrynen’in göçmen kaçakçılığının 
insanların yanı sıra çalıntı araba, sigara ve uyuşturucu ve benzeri 
malzemeleri de nakleden güçlü yapılı ve denetimi sıkı mafya benzeri suç 
ağından oluştuğu hakkındaki düşünceleri bu durumu destekler niteliktedir 
(Väyrynen, 2003, s. 2-3). Örneğin, İtalya’da faaliyette bulunan göçmen 
kaçakçılarının mafya denetimi altındaki bölgelerden lojistik faaliyette 
bulunduklarında, göçmen naklettiklerinde, her bir göçmen başına mafyaya 
haraç verdikleri yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar arasındadır. 
İtalyan mafyasının asıl ilgisiyse İtalya’nın güneyinde yer alan toplama 
merkezleri ve onları işletmek için gerekli olan fonlara yoğunlaşmaktadır 
(EC, 2015, s. 54). Mısır’da Güney Afrika yönündeki göçmen kaçakçılığı 
işi, mafya benzeri gruplar ve Mısır sahil güvenlik görevlileriyle içli dışlı 
bulunan göçmen kaçakçıları tarafından yönetilmektedir (Danish Refugee 
Council, 2017, s. 3-12; Columb, 2019). Salt ve Stein de göçmen kaçakçılığı 
mağdurlarının uyuşturucu nakli gibi yasa dışı işlere müdahil olduklarını 
dile getirmektedirler (Salt ve Stein 1997, s. 483). 

Kaçakçıların birlikte nasıl çalıştıkları hakkındaki kaynaklar 
güçlü fakat çoğu zaman çelişkili (Van Liempt, 2004, s. 15) olduğundan 
uluslararası örgütlü suçun göçmen kaçakçılığı ile ne ölçüde ilişkili olduğu 
konusundaki görüşlerde oy birliği bulunmamaktadır. Göçmen kaçakçılığı 
sonucunda elde edilen yüksek kârların yer altı örgütlerini teşvik ettiği 
durumlara rastlanılabilmektedir. Asya’da faaliyet gösteren birkaç köklü 
ulus aşırı örgütlü suç grubunun bölgede bu amaçlarla gerçekleştirdiği 
faaliyetlerde bu durum daha da belirgin bir hâl almaktadır (David ve 
Monzini, 1999, s. 13).
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Araştırmalardan elde edilen bulgular geleneksel örgütlü suçlar 
ile göçmen kaçakçılığı faaliyetleri arasındaki bağın tamamen bertaraf 
edilemeyeceği yönündedir (Zhang ve Chin, 2004, s. 3; Narlı, 2006, s. 9) 
Diğer yandan, mahkûm edilen göçmen kaçakçılarının dâhil edildikleri 
araştırma programlarında bilinçli olarak kaçakçılık sürecindeki 
sorumluluklarını asgari düzeyde gösterdikleri ve suç örgütleriyle olan 
bütün bağlarını reddettikleri de bir gerçektir (Webb ve Burrows, 2009, 
s.10). Bu durum, göçmen kaçakçılığı olaylarının ortaya çıkmasında örgütlü 
suç gruplarının etkisinin olmadığı ya da düşük olduğu yanıltıcı bir izlenime 
neden olabilmektedir.

Çin’den ABD’ye faaliyet gösteren ağları inceleyen Heckmann, 
Zhang, Webb ve De Haas gibi yazarlar çok sayıda küçük, esnek suç 
örgütünün ya da suçlunun yeri geldikçe birbirleriyle etkileşime geçtiklerini 
ortaya koymaktadır. Batı ve Doğu Avrupa’da gerekçeleştirilen araştırma 
programlarında gözlenen katı piramit yapılarından ziyade burada örgütler 
post-modern suç yapılarıyla oldukça esnek örgütlenme yapılarına sahiptir. 
Kaçakçılar büyük oranda uzmanlaşmış olmakla birlikte gevşek örgütlenme 
biçimini benimsemişlerdir (Heckmann, 2003, s. 14-18; Webb ve Burrows, 
2009, s. 3; De Haas, 2007, s. 4). 

Bazı kaynaklar kaçakçılığı istikrarlı kâr arayışındaki açık 
hiyerarşiye sahip örgüt işi olarak görmektedirler. Narlı bu görüşte olup 
kaçakçılık ağlarının suç örgütleri ile bir arada bulunduklarını ifade ederek 
göçmen kaçakçılığını güvenlik tehdidi olarak ele almaktadır (Narlı, 2003, 
s. 61). Aynı yazar, Türkiye’deki kaçakçıların da genellikle şiddet yanlısı 
suçlulardan oluştuğu fikrini savunmaktadır (Narlı, 2006, s. 10). Bu konuda 
Salt ve Stein’in pek de farklı düşünmediği görülür (Salt ve Stein, 1997, s. 
478). Koser de soruna güvenlik perspektifinden bakan yazarlar arasında yer 
almaktadır (Koser, 2005, s. 1-33). Benzer şekilde Avusturya Suç Enstitüsü, 
örgütün tepesinde faaliyet kârlarını yatırıma çevirmeye ehil olan ve 
kaçakçılığı denetleyen sermayedarın var olduğu tek bir göçmen kaçakçılığı 
faaliyetinde yer alan kişilerin bulunduğu, -tedarikçi nakliyeci, haberci ve 
para aklayıcı gibi- 10 farklı kategoriden bahsetmektedir (Schloenhardt, 
2002, s. 33-36). Meksika uyuşturucu karteli Los Zetas gibi örgütlü suç 
şebekelerinin gittikçe artan bir şekilde göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde 
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yer almaları yukarıda anlatılanlara örnek teşkil etmektedir. Ayrıca, bu 
şekilde elde edilen kazançların terörist faaliyetleri desteklemek ya da 
bunlara mali destek sağlamak yönünde kullanılabileceği açıktır (Siskin ve 
Viña, 2005, s. 21). 

Yukarından aşağıya doğru örgütsel yapılanmaların ve daha hiyerarşik 
düzenlemelerin ilk bakışta belli bölgelerde bulunduğu söylenebilir. Sina 
yarımadası ve Kuzey Afrika bu bölgelere örnek olarak gösterilebilir. Fakat 
elde bulunan örnekleri daha yakından incelediğimizde birkaç bölgeye 
yayılan daha büyük şebekeler bile birbirleriyle rekabet eden ya da iş birliği 
hâlinde olan daha büyük veya küçük şebekeleri denetim altında tutan bir 
ya da iki merkez aktör ekseninde örgütlenmekte, böyle bir ağ için belli 
hizmetleri sağlayan ilave aktörlerin müdahil olmasına bel bağlamaktadırlar 
(EC, 2015, s. 48). Kaçakçılık faaliyetlerinin uygulama aşamasında bu 
gevşek örgütlenme yapısının ortadan kalktığı görülmektedir (EC, 2015, s. 
49).

Örgütlü suç gruplarının yapı ve yöntemlerine ilişkin uzman 
görüşlerinin evrim geçirdiği düşünülmekle birlikte (Bilecen, 2009, s. 
9-13) göçmen kaçakçılığına karışanların çoğunun ortaya çıkan fırsatlardan 
yararlanmak üzere sosyal ya da ailevi bağlantılarını kötüye kullanan sıradan 
fertler olduğunu öne süren bazı kaynaklar, kaçakçılık ağlarının açık komuta 
yapısı olmayan oldukça gevşek yatay örgütlenmeler olduğunu, bunların 
geçici olarak ve esnek çalışma koşulları içerisinde faaliyette bulunduklarını, 
öyle değilse bile aynı köy veya kabileden kişi veya akrabaları içeren ailevi 
küçük etkinliklerden oluştuğunu ifade etmektedirler (Sheldon, Chin, 2002, 
s. 23-25). Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir çalışmada, hâlen 
faaliyette bulunan çoğu güzergâhta kaçakçılık faaliyetlerinin temelde 
kolaylaştırıcıların kendi aralarında ve belirgin görevler için göçmenlerle 
yatay bir şekilde örgütlenmeleri çerçevesinde gerçekleştirildiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Birkaç istisnai durum haricinde örgüt yapısı bireylerin terk 
etme imkânlarının bulunmadığı bir gruba ait oldukları ve çoğu zaman 
üyelerinin yeminle birbirine bağlı oldukları diğer tipik suç örgütlerinin 
yapısına benzememektedir. Ağlar içinde çalışmak göçmen kaçakçılarına 
Avrupa sınırlarının denetimi için tasarlanan politika ve önlemlere cevap 
olarak yeni yöntem ve güzergâhlara uyum sağlamak üzere esnekliğe izin 
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vermektedir. Daha örgütlü ve uzman görünümlü kaçakçılık şebekelerinin 
çöl, deniz ya da savaş ve yüksek sınır denetimleri gibi engeller nedeniyle 
göçmenin düzensiz yolculuğunun bir hayli zorlaştığı kısımlarda faaliyet 
gösterdikleri anlaşılmaktadır. Yani, herhangi bir kaçakçılık şebekesinde 
profesyonelliğin seviyesi dikey hiyerarşik örgütlenme ve sınır ötesi irtibat, 
bölgeden geçişlerin zorlaşması durumunda artış göstermektedir (EC, 2015, 
s. 47).

Elde bulunan verilerden büyük ve küçük şebekeler mevcut olmakla 
birlikte göçmenlerin daha çok sorun odaklı ve aşamalı bir stratejiyi 
benimsedikleri ve yolculuklarının belli bir ayağı için veya bütçeye daha 
uygun uğrak bir yere varmak üzere daha küçük seviyedeki şebekelere 
başvurdukları anlaşılmaktadır. Bu küçük şebekeler birbirleriyle temas 
hâlinde bulunmakta olup bazen ilgili devlet ajanlarıyla irtibata geçmekte 
ya da bir sonraki bölgeyi denetimde bulunduran örgüte göçmenleri 
devredebilmektedirler (EC, 2015, s. 49). Günümüzde çok sayıda güçlü 
örgütlü grubun hücre tipi yapıda olduğu ve bunların daha az belirgin 
kumanda zincirine sahip oldukları konusunda bir düşünce eğiliminin 
bulunduğunu belirtmek gerekir (Bilecen, 2009, s. 11).

Diğer yandan, son zamanlarda yapılan ABD kaynaklı akademik 
çalışmaların, özellikle ABD-Meksika sınırındaki kaçakçılık olaylarından 
hareketle çetelerin ve kartel tipi büyük ölçekteki kaçakçılık örgütlerinin, 
Meksikalı göçmen toplumun bizzat içinde vücut bulan küçük ölçekli ve 
part-time (yarı zamanlı) faaliyet gösteren kaçakçıların yerini aldıklarından 
hareketle bu görüşe karşı çıktıkları görülmektedir (Subcommittee on 
Oversight, Investigations and Management, 2012, s. 15).

Üzerinde yeterince çalışılmamış olmakla birlikte kaçakçılık 
şebeklerinin girişim şeklinde faaliyette bulundukları konusunda yazarlar 
arasında fikir birliği bulunmaktadır. Mafya ve organize suç örgütleriyle 
ilişkili bağları konusu tartışmalı olsa da mevcut çalışmalardan elde edilen 
bulgular, sayıları gittikçe artan sofistike şebekenin, özellikle kaçakçılık 
karşıtı uygulama stratejilerinin yaygın olduğu bölgelerde küçük ölçekli 
işlerle yer değiştirdiği yönündedir. Organize suç örgütlerinin göçmen 
kaçakçılığı suçu ile olan ilişkisine yönelik çalışmaların yeterli olmamasının 
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nedeni metodolojik kısıtlar ve kaçakçıya olan erişimin zorluğuna verilebilir 
(Bouteillet-Paquet, 2011, s. 81). 

Şebekeler gevşek veya güçlü ağlara sahip olsalar da kaçakçılık 
faaliyetinin teknik tarafını örgütlemekle ilgilenen diğer aktörlerin yanı 
sıra faaliyeti denetim altında tutan ve rüşvet alan, güvenlik görevlileriyle 
bağlantı kuran, geçişi kolaylaştıran diğer görevlilerle bağlantı sağlayan 
belirli bir hiyerarşik yapı mevcuttur (UNODC, 2011, s. 30). 

Birbirleriyle bağlantı kuran kişilerin sayısı faaliyette bulunulan 
güzergâh ayağının mevcut koşullarına bağlıdır. Şebekenin hizmetleri arzu 
edenlere göç hizmeti sağlayan bireylerden oluşmaktadır. Bazı güzergâhlarda 
faaliyet belirlenmiş bir görev için bir araya gelen sonra dağılan sonra 
tekrardan birleşebilen insanlarla sınırlıdır. Fakat aynı kişiler bazı zamanlar 
değişik roller üstlenebilmekte veya görevlerini yerine getirebilmek için 
yeni kişilerin faaliyet sürecine dâhil olmalarını sağlayabilmektedirler (EC, 
2015, s. 49).

Genel olarak ele alındığında kuramın göçmen kaçakçılığına 
iştirak edenlerin oluşturdukları suç örgütlerinin yatay ve dikey hiyerarşik 
yapısına ilişkin yazar görüşleri çerçevesinde şekillendiği ifade edilebilir. 
Bu bağlamda, suç örgünün hiyerarşik yapısının en üst düzeyde olduğu 
örgütlenme türlerinin göçmenin karar süreçlerine yer vermeyen insan 
ticareti olaylarına evrileceği açıktır. Herhangi bir örgütlenme yapısının 
ve kaçakçının bulunmadığı durumda ise kuramın Ethier’in düzensiz 
göç modeline dönüşeceği açıktır. Burada göçmen ve göçmen kaçakçısı 
profilinin aynı kişi üzerinde birleştiği bir durum söz konusu olacaktır. Zaten 
böyle bir durumda örgütle suçtan bahsetmek de mümkün olmayacaktır. 

Salt ve Stein’in modellerinin herhangi bir ölçekteki göçmen 
kaçakçılık girişimi için geçerli olduğunu ifade etmektedirler (Salt ve Stein, 
1997, s. 476). Bireysel kaçakçılık faaliyetlerinde kaçakçıların sorun odaklı 
ve aşamalı bir stratejiyi benimsedikleri ve yolculuğun belli bir ayağı için 
ya da bütçeye daha uygun uğrak bir yere varmak üzere geçici yardıma 
başvurdukları gözlemlenmektedir. Bu yüzden Passas, Nelken ve Van-
Duyne gibi bazı yazarlar girişimci modeli için örgütlü suç kavramının terk 
edilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar (Sheldon, Chin, 2002, s. 25)
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Gerçekten de örgütlü suç kavramı ve dikey hiyerarşinin 
kuvvetlenmesine bağlı olarak piyasa aksaklılarında artış görülecektir. 
Bu durum piyasaların tam rekabetten tekele doğru kayması anlamına 
gelmektedir. Suç örgütlerinin yer aldığı ve göçmenin düşük gelir seviyesine 
sahip olduğu bu monopol ortamında sömürünün en ileri formlarına 
rastlamak mümkündür. Oysa böylesi aksak bir piyasada düzensiz göç 
işinden bahsetmek ancak Friebel ve Guriev’in yaptığı gibi göçmen ve 
kaçakçıların aralarındaki ilişkinin rızaya dayalı olarak gerçekleştiği ön 
koşulana bağlı olarak mümkün olacaktır (Friebel ve Guriev, 2004, s.1-3). 

Kuram, göçmen kaçakçılığını kaçakçıların dikey ve yatay hiyerarşik 
yapılanmaları çerçevesinde oluşturdukları güvenlik çerçevesinde ele 
almakta, para dışı risk, aşırı kâr ve sömürü konularına odaklanmaktadır. 
Düzensiz göç sürecinde göçmen edilgen bir nesne olarak kabul 
edilmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi, göçmeni düzensiz göçün faal bir 
üyesi olarak değerlendiren ve para dışı sosyal ağların etkisine odaklanan 
göçmen kaçakçılığını aile işi olarak gören kuramla mümkün olmuştur. 

3.2.3. Göçmen kaçakçılığını aile işi olarak değerlendiren kuram

Bu kuram daha çok Orta Amerika’dan Kuzey Amerika’ya olan 
göçmen kaçakçılığını konu alan çalışmalara yansımıştır (Spener, 2004, 
s. 299). Kuram, göçmen kaçakçılığının nedenlerinin sadece bireysel kâr 
ve zarar hesaplarından kaynaklanmadığı, bu yüzden sorunun toplumsal, 
kültürel ve psikolojik bütünlüğüyle birlikte ele alınması gereğinden hareket 
etmektedir (Herman, 2006, s. 197-199).

Kuram esasen sosyal ağ kuramına dayanmaktadır (Herman, 
2006, s. 198). Avrupa Komisyonu tarafından son zamanlarda yapılan bir 
çalışmadan bu durumun düzensiz göçmenler için büyük oranda geçerlilik 
arz ettiği görülmektedir. Göçmenler çoğu zaman güçlü diaspora ağlarına 
sahip oldukları, kendileriyle aynı etnik kökenden gelen göçmenlerin 
veya akrabalarının daha önceden yerleşip yeni hayat kurdukları dil veya 
etnik çerçevede şekillenen toplulukların oluşum gösterdikleri yerlere 
ulaşmaya çalışmaktadırlar (EC, 2015, s. 57). Böylece göçmenler güzergâh 
boyunca yolculuğun bir sonraki bölümünün düzenlenmesine yardımcı olan 
akrabalar, arkadaşlar veya aynı etnik kökenden olan kişilerle bağlantılarını 
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koparmamaktadırlar. Sosyal ağlar, seyahat sonrasında kalacak yer temini, 
iş, işbirlikçi ve sağlık imkânları gibi her türlü yerleşim sorunu için gerekli 
desteği temin edebilmektedir (EC, 2015, s. 57).

Diaspora veya aile ağlarıyla sağlanan malumat, düzenli ve düzensiz 
göçmenlerin başarı öyküleri yeni göçleri teşvik etmektedir. Hedef ülkelere 
varmayı başaran aile üyeleri, yakın akrabalar veya arkadaşlar rol model 
olarak alınmakta ve göçmenler bu ilişkilerin yeni hayatlarını başlatmada 
kedileri için bir basamak teşkil edeceği umudunu taşımaktadırlar. 
Göçmenlerin sahip oldukları sosyal ağların yanı sıra kaçakçılar da belli bir 
dereceye kadar bilgi açığını kapatabilmektedirler (EC, 2015, s. 57).

Piore’a göre bir kez göç eden kişi bu işi tekrar yapmaya eğilimlidir. 
Göçmenin her bir başarılı teşebbüsü neticesinde kazandığı yurt dışı 
deneyimi hareket kabiliyetini üstsel bir şekilde artıracaktır. Çevresindeki 
kişilerden yardım temin edebilirse göçün risk ve maliyetlerini düşürme 
olasılığı elde edecektir. Göçmenin hedef ülkede sahip olduğu bağın 
kuvvetli ve fazla olması göçün başarısına olumlu katkıda bulunmaktadır 
(Herman, 2006, s. 199).

Göçmen kaçakçılığını aile işi olarak gören kuram kaçakçılığı bir iş 
olarak gören kuramın varsayımlarını genel olarak kabul etmekle birlikte 
bunun yetersiz kaldığını öne sürerek onun, ağ kuramı ile ilişkilendirilmesi 
gerektiğini ifade etmektedir. Ağ kuramı, kaynak ülkelerden hedef ülkelere 
giden göçmenlerin akrabalık, arkadaşlık ve etnik ilişkiler çerçevesinde 
şekillenen bağlarla bağlantılı olduğunu öne sürmektedir (Constantino, 
2014, s. 65). Kaçakçılık-iş benzetmesinin cevabın yalnızca bir kısmını 
karşıladığını savunan Herman, bu kuramın göç sürecinde sosyal sermayenin 
rolü gibi iktisadi olmayan öğeleri göz önünde bulunduran ağ kuramıyla 
tamamlanması gerektiğini öne sürmektedir. Bu kurama göre genişleyen bir 
ağ, sosyal sermayenin göç maliyet ve risklerini azaltmasına bağlı olarak 
göç etme olasılığını artıracaktır. Bu yüzden Herman, aile ve arkadaşların 
yalnızca göç etme kararının alınmasında değil aynı zamanda hedef ülkedeki 
göçmenlerin bütünleşmesinde de önemli rol oynadığına işaret etmektedir 
(Herman, 2006, s. 218).

Göçmen kaçakçılığını iş olarak değerlendiren kuram, bizi giriş 
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kısmında belirtilen iki yönlü kavramsallaştırmaların etkilerinden kurtarırken 
göçle ilgili diğer bazı niteliklerin kavranmasını da zorlaştırmaktadır. Göç-
iş benzetmesi, göçün sürekliliğini açıklayan kuramlardan tamamen farklı 
bir çerçeve ortaya koymuştur. Örneğin, birikimli nedensellik kuramı, “her 
göç eyleminin, sonraki göç kararlarının alındığı sosyal bağlamı, tipik 
olarak ek hareketi daha olası hâle getirecek şekilde nasıl değiştirdiğini” 
açıklamaktadır. Kültürel değişimler giderek daha fazla sayıda insanın 
uluslararası göç hareketinin içerisinde yer almasına neden olur. Göç, 
kaynak ülke vatandaşı gözünden farklı bir hâle bürünebilir. Bu göçün 
finansal nitelikleri ön plana çıkacağı gibi kaynak ülkenin gençleri için 
göç bir ritüel hâlini de alabilir. Ekonominin doğası gereği değişikliklerin 
olması da muhtemeldir. Hedef ülkeden gönderilen havaleler söz konusu 
olduğunda kaynak ülkedeki gelir dağılımı düzelebilir. Bu durum daha 
fazla sayıdaki birey ve hanehalkının göçü durumlarını düzeltmek için bir 
seçenek olarak düşünmeye sevk edebilir (Herman, 2006, s. 197).

Herman’a göre belirli bir olguyu tanımlamak için kullandığımız 
kelime ve imgeler, büyük ölçüde onun nedenlerini ve sonuçlarını 
anlamamızı belirler. Bu bağlamda akademik camianın da metaforlara 
sık sık yer verdiğini belirtmektedir. Ona göre dil yalnızca çevremizdeki 
dünyayı tanımlamayı sağlamaz bunun yanı sıra gerçekliğimizi de yaratır. 
Dolayısıyla benzetme ve diğer dilsel formları yeni gerçeklik algımızı 
kolaylaştırmak için kullandığımız araçlar olarak düşünebiliriz. Göç-iş 
benzetmesinin de son zamanlarda bu amaca yönelen bir metafor olduğunu 
kabul etmektedir. Düzensiz bir iş olarak göçmen kaçakçılığı kuramı, 
daha önceki neoklasik kökenli ve iki kutuplu incelemelerin yerini alması 
bakımından yararlı olsa da yeterli değildir (Herman, 2006, s. 192).

Metaforlar göçmen sorununa nasıl çözüm bulunacağı konusunda 
etkili olsalar da zaman zaman yanıltıcı da olabilmektedirler. Bunun 
nedeni, benzerliklerin vurgulanırken farklılıkların göz ardı edilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden metaforların paradoksal etkilerinin 
bulunduğu söylenebilir. Üstelik bu benzetmeler sezgimizi kuvvetlendiren 
paradigma dışındaki herhangi bir şeyi görmemizi de zorlaştırabilmektedir 
(Herman, 2006, s. 196).
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Bu bağlamda Herman, Hollanda Disiplinlerarası Demografi 
Enstitüsünün 2000 yılında 2262 göçmen üzerinde yaptığı çalışmaların 
sonuçlarını değerlendirmiştir. Buna göre, kuvvetli bağları bulunmayan 
göçmenler geniş ağlara sahip olmanın olumlu etkilerinden 
yararlanmaktadırlar. Bunlar çok az sayıda ağa sahip olanlardan daha şanslı 
görülmektedirler. Hiçbir ağa sahip olmayan göçmenler inceleme yapılan 
göçmenlerin üçte birini oluşturuyordu. Bu göçmenlerin göç esnasında 
ve sonrasında maliyet ve risk bakımından bir takım sıkıntılar yaşadıkları 
kısmen doğruydu. Bu sınıfta yer alan göçmenlerin zayıf ağlara sahip olan 
göçmenler gibi hareket ettikleri doğrulanmıştır. Zayıf ağların kuvvetli 
ağlara göre daha az iş gördüğü tespit edilmiştir. Zayıf ağa sahip olanlar 
toplam göçmen sayısının yüzde 50’sini teşkil ediyordu. Bunlardan yardım 
alabilenlerin oranı ise yüzde 62 idi. Her ne kadar yardım alsalar da bunlar 
güçlü ağlara sahip olanların aldıkları yardım düzeyindeki olanaklara 
erişememişlerdi. Güçlü bir ağa sahip olan göçmenlerin daha tehlikesiz, 
maliyetsiz ve düzenli göç yollarından hareket edebildikleri gözlemlenmiştir. 
Güçlü ağların yanı sıra zayıf bağları bulunanların da yüksek başarı 
elde ettikleri gözlenmiştir. Bunlar, güçlü ağlardan bekledikleri desteği 
bulamazlarsa zayıf bağlantılarıyla durumu telafi edebiliyorlardı (Herman, 
2006, s. 202-215).

Aynı görüşten yola çıkan Staring, Hollanda için yapmış olduğu 
çalışmalarda bu ülkeye gerçekleşen göçlerde etnik topluluk üyelerinin 
önemli rol oynadığı sonucuna varmıştır (Staring, 2000, s. 207-11). Bugün 
bilinmektedir ki göçle kazanılan işler kazançlı ve cazip ise göçün kırsal 
kesimin en yoksullarından oluşması şart değildir. Refah durumu nispeten 
iyi olanlar daha düşük kaynaklara sahip olan göçmenler için uygun zemin 
hazırlayabilmektedirler (De Haan, Rogaly, 2002).

Göçmen kaçakçılığını aile işi olarak gören kuram sosyal ağlar 
gibi para dışı unsurların da düzensiz göçte etkili bir unsur olabileceğini 
vurgularken bilişim ağlarındaki gelişmelerin kişiler arası sosyal 
ağların gelişimine etkisinin neden olduğu değişimlere yeter derecede 
uyarlanmamıştır. Bu durum ağ algoritmalarının eşleşmesi bağlamında ele 
alınmaktadır.
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3.2.4. Ağ algoritmalarının eşleşmesi 

Yukarıda bahsi geçen göç ve göçmen kaçakçılığı kuramlarında bilişim 
sektörlerindeki gelişmelerin göçmen ağları üzerindeki etkileri yeter 
derecede ele alınmamaktadır. Bunu, bilişim sektörlerindeki gelişmelerin 
bu kuramların oluşturulduğu anda tam anlamıyla gelişmemesine veya 
yaygınlık kazanmamasına bağlayabiliriz. 

Avrupa Komisyonun 2015 yılında göçmen kaçakçılığı ile ilgili 
olarak yapmış olduğu araştırmadan elde etmiş olduğu sonuçlar bu 
faraziyeyi destekler niteliktedir. Bu çalışmada, Somalililerin Etiyopya’dan 
Malta’ya uzanan diaspora ağlarını göç hareketini kolaylaştırmak amacıyla 
kullanmakta oldukları (Rousseau, Said, Gagné ve Bibeau, 1998, s. 385-411), 
yolculuk esnasında güzergâh üzerinde yerleşik bulunan Somali uyruklu 
kolaylaştırıcı unsurlardan yararlandıkları ve bu unsurların özellikle hangi 
kaçakçı ile irtibat kurulması gerektiği konusunda göçmenlere yardımcı 
oldukları, yurt dışındaki Somalili ve Suriyeli toplulukların birbirleriyle 
oldukça irtibatlı oldukları ve topluluk üyelerine gözde kaçakçıların yanı 
sıra güvenli geçiş noktaları hakkında da bilgi temin ettikleri, özellikle 
Suriye topluluğunun geniş kapsamlı sosyal medya aracılığıyla bu bilgileri 
paylaşmak için teknolojinin sunmuş olduğu imkânlardan istifade ettiği 
ifade edilmektedir. Facebook, Skype, Whatsapp ve Viber gibi sosyal ağ 
uygulamaları bunlardandır (EC, 2015, s. 55; Yeginsu, 2015).

Sosyal medya ağlarıyla kaçakçılar ve onların başarımları hakkındaki 
bilgi, topluluk ve potansiyel müşteriler arasında hızlı bir şekilde 
yayılmaktadır. Bu durum, kaçakçıların kaydettikleri başarım ve yaptıkları 
iş üzerinde belli bir baskı unsuru teşkil etmektedir. Bu çalışma kapsamında 
ele alınan güzergâh üzerinde gerçekleşen olaylarda faaliyet gösteren 
kaçakçıların sosyal medya aracılığıyla tavsiye edildiği durumlara sıklıkla 
rastlanmaktadır. Göçmenler yolculuk, ödeme koşulları ve başarı seviyesi 
hakkındaki bilgileri sıklıkla Facebook vasıtasıyla bildirirlerken arkadaş ve 
aileleriyle Viber ve Whatsapp vasıtasıyla irtibatlarını sürdürmektedirler 
(EC, 2015, s. 55).

Facebook grupları göçmenlerin olumlu ve olumsuz tecrübelerinin, 
güzergâh üzerindeki zorlukların, Avrupa’da göçmen kabul eden 
ülkelerdeki sunulan yardım ve kabul uygulamalarının ayrıntılarının 
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paylaşıldığı önemli sanal ortamlardır. Bu paylaşımlar arasında sahte 
seyahat belgelerinin resimleri, güzergâh haritaları, yolculukların yeri ve 
zamanı, değişik ülkelerdeki arabulucular ve benzeri hakkındaki bilgiler yer 
almaktadır. Gitmek istediği yere güvenli bir şekilde ulaşan ve iyi muamele 
görenler yolculuk planlaması yapabilmek için bu bilgilerin erişilebilirliğini 
sağlamaktadırlar. Benzer şekilde, göçmenler kendilerine kötü davranan 
veya onların paralarını gasp eden kaçakçılar hakkında birbirlerini 
bilgilendirmektedirler. Bilgi hızlı bir şekilde yayıldığından göçmenin 
yeterince kötü olduğu düşünülen kaçakçılar hakkında önlemler almaları 
da mümkün olmaktadır. Seyahatlerinde mal ve can güvenliklerinin temini 
için çeşitli önlemler alabilmektedirler. Bu önlemler arasında ücretin sadece 
yarı miktarının nakit olarak ödenebilmesi, ücretin üçüncü tarafa teslim 
edilmesi, binilen araçların plakalarının fotoğrafının çekilmesi, bağlantının 
kimliğinin doğrulanabilmesi için kaçakçılık zincirinde bir üstte bulunan 
kişi ile telefon irtibatının kurulabilmesi sayılabilir (EC, 2015, s. 56).

Örneğin, kaçakçının faaliyetlerini merkeze alan kuramda bu 
durumlardan bahsedildiği söylenemez. Bir an için göçmenin teknolojik 
imkân ve kabiliyetlerinin artmış olduğunu varsayalım. Bu kaçakçının 
teknolojisinden bir sızıntı dolayısıyla da kâr oranlarında bir azalma ile 
hissedilecektir. Bir başka ifadeyle bu, (2) no lu eğrideki yukarı yönlü olası 
kaymaların daha düşük düzeyde gerçekleşmesine neden olacaktır. Bu 
durum da (1) no lu eğrinin aşağıya doğru daha az kaymasını gerektirir.

Sosyal ağ kuramının optimum koşulları algoritmik olarak ifade 
edilmek istenseydi bu 2004 yılında Facebook’un kuruluş aşamasında 
geliştirdiği algoritmayla eşleşirdi. Fakat o dönemde bilişim ağlarının 
kullanımı yerel düzeylerde olduğu gibi sosyal ağ programları ve 
kullanımından söz etmek de mümkün değildi. İletişim vasıtaları çok da 
ergonomik sayılmazlardı. Aynı elektronik iletişim ağını kullanan kişilerin 
birbirleriyle veya eş zamanlı ve kısa sürelerde iletişim kurmaları ayrıca 
kişilerin birbirlerinin bağlantılarını görme imkânları da bulunmamaktaydı. 
Bu, büyük oranda kuramsal ve gerçekleştirilmesi güç bir durum olarak kaldı. 
Sosyal ağın azami düzeyde gerçekleşmesi kuramsal düzeyde belirtilebilse 
de gerçek hayatta bunun tam anlamıyla gerçekleşmesi mümkün olamazdı. 
Bilişim sektörlerinde de bu durum geçerli değildi. Sosyal ağ ve onun 
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türevi olan göçmen kaçakçılığını aile işi olarak gören kuramda bu konuya 
yeterince değinilmemektedir.

Günümüzde bilişim ağlarının algoritmalarıyla kişiler arası sosyal ağ 
algoritması bire bir düzeyde eşleşme sürecindedir. Fakat bu teknolojiden 
herkesin yararlanması mümkün olmadığı için bilişim ağları sarmalının 
kişisel gerçek sosyal ağlara göre daha geniş kapsamlı olduğu söylenebilir. 
Kaldı ki göçmenlerin tamamı bu teknolojilerden yararlanabilecek temel 
eğitim seviyesine de sahip değildir. Bu durum, insan hareketliliklerinin 
çok daha belirsiz ve yüksek düzeylerde gerçekleşmesine neden olmaktadır. 
Ayrıca, düzenli göç yolları hakkında bilginin artması göçmeni kazançlı 
çıkararak maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır. Bakewell’in yapı fail 
kavramı üzerine yazmış olduğu bir makalesinde yapılaşma kavramına 
yönelik eleştirilerde bulunmaktadır (Bakewell, 2015, s. 200). Algoritmik 
eşleşmenin kısmen de olsa yapılaşma kuramındaki failin (varsa) 
hiperaktivitesinin ve niyetlenilmemiş sonuçların betimlenmesine, yapı ve 
failin birbirinden ayrılmaması sonucu yapı-fail arasındaki açıklanamaz 
ilişkinin bertaraf edilmesine, deneysel araştırmaların yapılmasına katkıda 
bulunacağı düşünülmektedir.

4. Sonuç 

Göç araştırmalarında ikili yaklaşım yöntemleri sıklıkla kullanılmaktadır. 
Yurt içi-uluslararası, geçici-sürekli; düzenli-düzensiz şeklindeki 
ayrımlar ikili yaklaşım yöntemlerinden bazılarıdır. Bu ayrımlar bir 
dereceye kadar yararlı olsalar da uygulamada çoğu zaman geçerliğini 
kaybedebilmektedirler. Herman, benzer sorunlu bir ayrımın göçmen 
kaçakçılığını bir yanda göç etme arzusunda olan insanlar diğer yanda 
sınır bekçisi gibi hareket eden hükûmetler arasındaki çift yönlü ilişkiler 
çerçevesinde değerlendiren geleneksel göç yazınında mevcut olduğunu 
ifade etmektedir (Herman, 2006, s. 197). Makale iki kutuplu-çok boyutlu 
ayırımını Herman’ın bu görüşü çerçevesinde şekillendirmiştir.

Ana akım iktisadın göç kuramlarının deterministik esasları 
çerçevesinde oluşturulan göçmen kaçakçılığı kuramları, sorunu kapsayıcı 
olarak ele almaktan ziyade ceteris paribus koşullar altında politika önerileri 
sunmaktadırlar. Bu politikalar düzensiz göç sorununa tatmin edici bir 
çözüm getirememiştir. Bu yüzden 90’lı yılların ortalarından itibaren soruna 
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çok boyutlu olarak yaklaşılmasının gerektiğini öne süren görüşler ortaya 
çıkmıştır. Bu bağlamda, Salt ve Stein’in yaklaşımları göç konusuna ilişkin 
iki yönlü değerlendirmelerin getirmiş olduğu sınırlamaları bertaraf ederken 
diğer yandan da göç sistemlerinin göçmen ve hükûmetlerden daha geniş bir 
sahayı kapsadığı gerçeğini anlamamıza yardımcı olmuştur. Salt ve Stein’in 
kuramlarına getirilen başlıca eleştirinin bu kuramın iktisadı merkeze alan 
göç kuramlarında olduğu gibi daha çok kâr mülahazasıyla hareket eden 
kişilerin göç sürecine etkisine odaklanmasından kaynaklanmaktadır.

Göçü aile işi olarak gören kuram sosyal ağların etkisini inceleyerek 
kâr gözetmeyen unsurların da düzensiz göçün başlaması ve devamında 
etkili olabileceğini ortaya koymuştur. Bu şekilde, göçmen kaçakçılığı 
kuramlarının soruna sırf kar-zarar mülahazasıyla ve onu iki kutuplu 
bir yöntemle ele alan yaklaşımlardan sıyrılma çabasına yöneldiği 
görülmektedir. 

Neoklasik İktisadın makro ve mikro göç kuramlarından hareket 
eden göç kuramlarının ise deterministik yapılarını korumaya devam 
ettikleri anlaşılmaktadır. Dikkat çeken nokta, bu kuramların giderek daha 
fazla değişkeni modellerine dâhil etme ihtiyacı hissettikleridir. Bu durum 
çok boyutlu değerlendirmelerin eksikliğinin deterministik gelenek sınırları 
içerisinde telafi edilme çabası olarak değerlendirilmektedir. 

Düzensiz göç sorununun giderek artış göstermesi ve iki kutuplu 
yaklaşımların sorunu çözmede yetersiz kalmasının çok boyutlu yaklaşımları 
gerektirdiği bir gerçektir. Diğer yandan sosyal ağlar gibi değişkenlerin 
ölçülmesi zor olan yapıları gereği, bu kuramların deterministik yapıları 
içerisinde yer almaları da zor gözükmektedir. Bununla birlikte bilişim 
teknolojilerinde son 15 yılda gerçekleşen gelişmeler, yukarıda ağ 
algoritmalarının eşleşmesi olarak ifade ettiğimiz süreç sayesinde sosyal 
ağların etkisinin daha ölçülebilir olmasına imkân tanımaktadır. Dolayısıyla 
sosyal ağların zamanla iki kutuplu yaklaşımlarının modellerine 
eklemlenmesine olanak sağlayacağı düşünüldüğünde algoritmik 
eşleşmenin sağladığı bu ölçülebilirliğin, birbirlerine eleştirel bir gözle 
bakan bu çok yönlü ve ikili yaklaşımlar arasında erime potası görevi 
görerek daha isabetli deneysel araştırmaların yapılmasına da katkıda 
bulunacağı düşünülmektedir. 
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İnsan Ticaretine Karşı 
Hazırlanan Kampanyaların 
Modern Kölelik Bağlamında 

Claude Lévi-Strauss’un 
İkili Karşıtlıklar Modeli 
Üzerinden İncelenmesi

Ebru Gülbuğ EROL*
Öz

Kölelik, 19. yüzyılın ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri’nde yasaklanma-
sından sonra dünya genelinde uygulanmayan ve insanlık suçu olarak kabul edilen 
bir sistem olmuştur. Buna karşın, günümüzde modern kölelik olarak adlandırılan 
insan ticareti etkisini korumuş ve dünya genelinde on binlerce insanın hayatını 
olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Bu aşamada dünya genelinde tıpkı köleliğe 
karşı verilen mücadele gibi insan ticaretine karşı da resmî kurumlar ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından kampanyanlar hazırlanmıştır. Bu çalışmada insan ticareti-
ne karşı hazırlanan kampanyalarda, modern kölelik bağlamında verilen mesajlar 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında insan ticaretine karşı hazır-
lanan kampanyalar, Fransız antropolog Claude Lévi-Strauss’un İkili Karşıtlıklar 
Modeli üzerinden analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda, insan ticaretinin insan-
lık dışı bir uygulama olarak sunulduğu, insanların emeklerinin belli kişi veya kişi-
ler tarafından sömürüldüğü ve insan ticareti mağdurlarının tüm yasal haklarından 
mahrum bırakıldığı ortaya konulmuştur. Diğer yandan, insan ticareti mağdurları-
nın modern çağın köleleri olarak sunulduğu ve ikili karşıtlıklar boyutunda hüzün, 
esaret, çaresizlik gibi kavramlar üzerinden somutlandığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan Ticareti, İnsan Kaçakçılığı Kölelik, Kampanya, İkili 
Karşıtlık
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The Examination of The 
Campaigns Prepared Against 

Human Trade Over Claude 
Lévi-Strauss’s Binary 

Opposition Model In The 
Context Of Modern Slaveling

Ebru Gülbuğ EROL*
Abstract

Slavery has been a system that hasn’t implemented worldwide and has been con-
sidered a crime against humanity, after it was banned in the United States in the 
second half of the 19th century. In contrast, human trafficking, which is now called 
modern slavery, has maintained its impact and has continued to adversely affe-
ct the lives of tens of thousands of people worldwide. At this stage, campaigns 
have been prepared around the world by official institutions and non-governmen-
tal organizations against human trafficking, as slavery in the past. In this study, 
the messages given in the context of modern slavery in campaigns against human 
trafficking were tried to be put forward. The campaigns against human trafficking 
in the scope of the study were analyzed through the Binary Opposition Model of 
French anthropologist Claude Levi-Strauss. In the findings obtained, it was found 
that human trafficking was presented as an inhuman practice, human labor was 
exploited by a certain person or persons and victims deprived of all legal rights 
through human trafficking. On the other hand, it was found that victims were pre-
sented as slaves of modern age and concretized through concepts such as sadness, 
captivity and helplessness in the context of binary opposition.

Keywords: Human Trafficking, Human Smuggling, Slavery, Campaign, Binary 
Opposition
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Giriş

Köleliğin geçmişi çok eski zamanlara dayanmaktadır. İlkçağlardan itibaren 
insanlar, savaş ve istilalar ile farklı ülke ve bölgelerden esir aldıkları insan-
ları köleleştirmiş ve köleleştirilen insanları kendi işlerini yapmaya zorla-
mıştır. Sosyal güvenlik bağlamında pek çok haktan mahrum olan kölelerin 
sahiplerine itaat etmeleri istenmiştir. 1776 yılında Amerikan Bağımsızlık 
Bildirgesi ve 1789 yılında Fransız Devrimi ile özgürlük kavramının önem 
kazanmaya başlaması, kölelik kavramına karşı dünya genelinde sert mu-
halefetin gelişmesine yol açmıştır. Nitekim 19. yüzyılın ikinci yarısında 
ABD’de köleliğin resmî olarak yasaklanması, diğer ülkelerde de köleli-
ğin kaldırılmasına yönelik olumlu bir gelişme olarak ortaya çıkmıştır. 20. 
yüzyılda Birlemiş Milletler üyesi tüm ülkelerde resmî olarak kölelik or-
tadan kaldırılmıştır. Köleliliğin dünya çapında ortadan kalkmasına karşın 
pek çok kuruluş, köleliğin modern kölelik adıyla insan ticareti üzerinden 
devam ettiğini belirtmektedir. İnsan ticareti bağlamında insanların bir kıs-
mının emek ve cinsel sömürüye maruz kalmaları, ağır şartlarda ve uzun 
çalışma sürelerinde zorla çalıştırılmaları, insan ticaretinin kölelik kavramı 
ile ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Özellikle kimi zaman insan ticare-
ti boyutunda çocuk işçiliği, çocuk askerler, genç kızların zorla evlendiril-
mesi gibi konular kölelik kavramı içerisinde anılmıştır. Bu aşamada insan 
ticareti modern kölelik olarak adlandırılmaktadır (Davidson, 2010: 244). 
Bu yolla kamuoyunda insan ticaretine karşı inşa edilen olumsuz algıların 
güçlendirilmesi ve kitlelerin insan ticaretine karşı harekete geçmesi amaç-
lanmıştır. 

İnsan ticareti ile ilgili literatür incelendiğinde, insan ticaretinin kö-
lelik kavramı ile ilişkilendirildiği alanda çok sayıda akademik çalışmaya 
rastlanmaktadır. Bunlar içerisinde; Thomas (1993), modern bir kölelik 
biçimi olarak kadın ve kız çocuklarının genelevlere ticaretini; Doezema 
(1999), kadın ticareti söylemlerinde beyaz kölelik mitini; Cohen (2003), sı-
nır köleliği boyutunda çocuk ticaretini; Venkatraman (2003), insan ticareti 
boyutunda köleliği tespit etmeyi, soruşturmayı ve cezalandırmayı; Fitzgib-
bon (2003), Afrika’da insan ticaretinin kapsamı ve modern köleliği; Kan-
dathil (2005), küresel cinsel insan ticareti ve insan ticaretine karşı mağ-
durların korunmasını; Manzo (2005), çocukların sömürülmesi boyutunda 
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insan ticareti ve köleliği; Burn ve Simmons (2006), Avustralya’da insan 
ticareti ve köleliği; Torgoley (2006), modernin tezahürü kölelik olarak in-
san ticareti ve zorla fuhşu; Butkus (2007), köleliğin sona erdirilmesi ve 
insan ticaretiyle mücadeleyi; Scarpa (2008), modern kölelik olarak insan 
ticaretini; Tiefenbrun (2008), çocuk askerler, kölelik ve çocuk ticaretini; 
Sigmon (2008), dünya çapında insan ticareti mağdurlarının belirlenmesi 
ve günümüz köleliğiyle mücadeleyi; Cullen ve McSherry (2009), kölelik, 
insan ticareti ve Avustralya’da emeğin sömürülmesini; Kara (2009), mo-
dern kölelik olarak cinsel ticareti; Lusk ve Lucas (2009), insan ticareti ve 
çağdaş kölelik mücadelesini; Bales ve Soodalter (2010), Amerika’da insan 
ticareti ve köleliliği; Allain (2010), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve 
kölelik olarak insan ticaretini; Davidson (2010), insan ticareti ve özgürlük 
sınırlarını; Davidson (2012), insan ticareti köleliği metaforunu; Ngwe ve 
Elechi (2012), 21. yüzyıl özelinde insan ticareti ve köleliği; Allain (2012), 
uluslararası hukukta kölelik, insan sömürüsü ve kaçakçılığını; Bekteshi vd. 
(2012), günümüz köleliği olarak Arnavutluk’ta insan ticaretini; Magliari 
(2012), Kaliforniya’da emek ve köle insan ticaretini; Patterson (2012), in-
san ticareti, toplumsal cinsiyet ve köleliği; McGough (2013), günümüz kö-
leliğini sona erdirmeyi ve ABD insan ticareti karşıtı çabalarını; Vijeyarasa 
ve Bello Villarino (2013), insan ticareti, kölelik ve emek sömürüsünün yar-
gılanmasını; Jakobsson ve Kotsadam (2013), uluslararası cinsel köleliğin 
yasası ve insan ticaretini; George ve Smith (2013), kurumsal sosyal sorum-
luluk, çocuk kaçakçılığı ve modern köleliği; Snajdr (2013), insan ticareti 
ve cinsel kölelik mitlerini; Adesina (2014), kölelik boyutunda Nijerya’da 
yoksulluk ve çocuk ticaretini; Stoyanova (2014), kölelik, zorla çalıştırma 
ve insan kaçakçılığını; Weitzer (2015), insan ticareti ve çağdaş köleliği; 
Kempadoo (2015), insan ticaretiyle mücadele ve kölelik karşıtı kampan-
yalardaki eğilimleri; Bromfield (2016), ABD’de cinsel köleliği ve kadın 
ticaretini; Vijeyarasa (2016), cinsellik, kölelik ve insan ticareti mağduru 
kadını incelemiştir. 

İnsan ticaretini, kölelik boyutunda inceleyen akademik çalışmala-
rın çocuk istismarı, cinsel sömürü, emek sömürüsü, kadın ticareti, insan 
hakları, insan ticareti mağdurları, kölelik ile mücadele gibi farklı konu 
ve içeriklerde incelemelerde bulundukları ortaya çıkmaktadır. Buna kar-
şın akademik çalışmalar içerisinde insan ticaretini modern kölelik olarak 



264 GÖÇ ARAŞTIRMALARI 

Ebru Gülbuğ EROL

DERGİSİ

sunan kampanyaları ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 
çalışmada insan ticaretine karşı hazırlanan kampanyalarda modern köle-
lik bağlamında verilen mesajlar incelenmiştir. Çalışmada «İnsan ticaretine 
karşı hazırlanan kampanyalarda kölelik bağlamında verilen mesajlar ne-
lerdir?” sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında insan 
ticaretinin kölelik boyutunda nasıl sunulduğu, hangi görsel öğelere yer 
verildiği ve hangi mitlerin inşa edilmeye çalışıldığının ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada insan ticaretini modern kölelik olarak 
sunan beş farklı kurumun kampanyasına ait görseller incelenmiştir. Bunlar 
2007 yılında İngiltere’de Kölelik Karşıtı Organizasyonu (Anti-Slavery In-
ternational), 2013 yılında Kanada’da Dünya Vizyonu (World Vision), 2005 
yılında Brezilya’da Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour 
Organization), 2008 yılında Belçika’da Samilia Vakfı (Samilia Foundati-
ton) ve 2016 yılında ABD’de Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 
(United Nations Office on Drugs and Crime) tarafından hazırlanan insan 
ticareti konulu kampanyalardır. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında, 
kampanyalarda insan ticaretinin olumsuz yanlarının kölelik boyutunda 
açıklanması hedeflenmektedir. Diğer yandan çalışma, gelecekte yapılması 
muhtemel insan ticaretine karşı kampanyalar için taslak oluşturması 
bakımından önem taşımaktadır.

1. Kölelikten İnsan Ticaretine Genel Bakış

Kölelik kavramı, insanların başka insanlar üzerinde mülk sahibi olma-
ya benzer şekilde haklara sahip olduğu bir sistemi ifade etmektedir. Bir 
diğer deyişle kölelik insanların başka insanları mülk edinmelerini ifa-
de eden bir kavramdır. Kölelik, ilk kez Hammurabi kanunlarında ortaya 
çıkmaktadır. Roma İmparatorluğu’nda kölelik, önemli bir ticaret unsuru 
olmuştur (Emir, 2011: 9). Kölelik; Eski Mısır, Eski Yunan, Babil, Hint ve 
Asur uygarlıklarında tarihsel-toplumsal olgu halini almıştır (Yılmazcan, 
2017: 117). Kölelikte insanların başka insanları para karşılığında satın al-
ması veya başka insanlara satması mümkün olabilmektedir. Köle, hukuksal 
olarak şahıs tanınmayan, özgürlüğü elinden alınmış kimseyi ifade etmek-
tedir (Tahiroğlu, 1981: 649). Kölelik sisteminde köleleri denetimi altında 
bulunduran kişilere efendi denmekte ve köleler, efendilerinin denetimleri 
altında yaşamaktadır. Efendiler, kölelerini herhangi bir ücret ödemeden 
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çalıştırabilmektedir. Bu nedenle kölelik sisteminde doğrudan bir emek sö-
mürüsü söz konusu olabilmektedir. Kölelerin, özgür olabilmesi tamamen 
sahiplerinin rızası ile gerçekleşebilmekte, köleler kendi istekleri ile özgür 
olamamaktadır. Köleler üzerindeki tüm tasarruf efendilere ait olduğu için 
köleler sahipleri tarafından bir eşya gibi başkalarına para karşılığında sa-
tılabilmektedir. Kölelikte ırksal eşitsizlikler önemli rol oynayabilmektedir 
(Wilkins, 2019: 1). Özellikle siyahilerin köle olarak kullanılması yaygın 
bir uygulama olmuştur. 

 Köleliğin hüküm sürdüğü dönemlerde modern anlamda insan 
haklarından söz edilememektedir. Çünkü kölelerin özgür düşünce yapısına 
sahip olarak hareket etmesi mümkün olamamakta, köleler tamamen efen-
dilerinin kontrolünde hareket etmektedir. Köleler, efendilerinin verdiği 
cezalara maruz kalabilmektedir (Bozkurt, 1981: 65). Günümüzde kölelik 
kavramı üzerine farklı açıklamalar bulunmaktadır. Örneğin bu açıklamalar 
içerisinde bir kişinin borçlarını ödemek amacıyla belirli bir dönem bir kişi 
veya gruba hizmet vermesi de kimi durumlarda kölelik tanımı içerisinde 
yer alabilmektedir. Bu tür köleliklerde, kişi borçlandığı kişiye borç esiri 
olarak hizmet etmektedir. Kölelerin, baskı altında olması ve kimi zaman 
da şiddet ve cezalar ile tehdit edilmesi, köleliğin insanlık suçu olarak anıl-
masına yol açabilmektedir. Bu süreçte köleliğin önlenmesine yönelik yasal 
düzenlemeye yer verilmektedir (Broad ve Turnbull, 2019: 119). Köleliği 
önlemeye yönelik çalışmalar 19. yüzyıl itibariyle güçlenmiş, 20. yüzyılda 
ise resmî olarak kölelik kavramı dünya genelinde tamamen ortadan kaldı-
rılmıştır. Dünya çapında uluslararası hukuk boyutunda bireylerin eşit hak-
lara sahip olduğu ilkesi üzerinden kölelik uygulamasının tarihe karıştığı 
kabul edilmiştir. Buna karşın kimi zaman bazı ülkelerde yaşanan iç savaş-
larda, hukuk düzeninin işlemesi mümkün olmayabilmekte ve bazı gruplar 
köle olarak bir takım güçlerin denetimine girmektedir. Ayrıca kölelik iş 
gücünün sömürülmesi sürecinde de ortaya çıkabilmektedir (Kara, 2017: 1).

 Neo-liberal küreselleşme sürecinde köleliğin geçmiş dönemle-
re kıyasla değişime uğradığına yönelik tartışmalar bulunmaktadır (Güler, 
2015: 23). Özgür sayılan bireyler kapsamlı ve zorlayıcı kısıtlamalara ma-
ruz kalabilmektedir (Davidson, 2010: 244). Bu süreçte kölelik kavramının 
günümüzde en yaygın kullanıldığı alanların başında insan ticareti 
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gelmektedir. İnsan ticareti, kökeni itibarıyla da İlkçağ ve Ortaçağ’a dayan-
maktadır. Kapsamlı olarak en son 20. yüzyılda Amerika’da yaşayan siya-
hilere yönelik uygulanmıştır (Akgün, 2016: 158). İnsan ticareti boyutunda 
emek ve cinsel sömürü söz konusu olabilmektedir. İnsan ticareti mağdurları 
da modern çağın köleleri olarak adlandırılabilmektedir (Rezaeian, 2016: 
1). Endüstrinin küreselleşmesi ve seks turizminin gelişmesi, modern kö-
leliği ortaya çıkarmıştır (Lusk ve Lucas, 2009: 49). İnsan ticareti, insanın 
değişim değeri olan bir metaya dönüşmesi sürecini ifade etmesi nedeniyle 
modern kölelik olarak nitelendirilmektedir (Sayın, 2018: 98). Diğer bir de-
yişle insan ticareti, günümüzde belirli evrelere uğramakla birlikte köleli-
ğin devamı olarak değerlendirilmektedir. Nitekim insan ticaretinde maruz 
kalınan pek çok olumsuzluk, geçmiş dönemlerde kölelerin maruz kaldığı 
olumsuzluklara benzetilmektedir. İnsan ticareti mağdurlarının baskı ve teh-
dit ile yasal haklarını kullanmalarına izin verilmemesi, tehlikeli çalışma 
şartlarında ve uzun çalışma saatlerinde çalıştırılmaları ve hak ettikleri üc-
retleri verilmeden, kimi zaman karın tokluğuna istihdam edilmeleri insan 
ticaretinin, modern kölelik boyutunda değerlendirilmesine yol açmaktadır. 
Modern kölelik, sömürü içeren bir uygulama olarak tanımlanabilmekte-
dir (Crane, 2013: 49). Emek sömürüsüne maruz kalan mağdurların, insan 
tacirleri tarafından çalışma izni olmadığı için bulundukları ülkelerden 
atılma ile tehdit edilmesi, mağdurların doğrudan esaret altına girmesine 
yol açmaktadır. Bu aşamada işsizlik insan ticaretinin artmasında önemli 
bir etmendir (Kızılsümer, 2007, 113). Özellikle insan ticareti boyutunda 
cinsel sömürüye maruz kalarak, seks işçisi olarak çalışan mağdurlar 
üzerinde daha fazla baskı meydana gelebilmektedir. Seks turizmi olarak da 
adlandırılan durum ciddi bir sorun olarak değerlendirilmektedir (Cruz vd., 
2019: 189). Seks turizminde yüksek kazançların elde edilmesi, insan ta-
cirlerinin bu alana yönelmesine yol açmaktadır. Bu açıdan resmî kurumlar 
tarafından alınan tüm önlemlere karşı insan ticaretinin önemli bir ayağını 
oluşturan seks turizmi önlenememektedir. Bu süreçte seks işçiliğine zorla-
nan mağdurların kaçmalarını engellemek için insan tacirleri sıkı bir kontrol 
mekanizması kurabilmektedir. Mağdurların, dış dünya ile hiç bir şekilde 
iletişim kurmasına izin verilmeyebilmektedir. Mağdurlar, bulundukları 
yerden dışarı çıkmaları halinde de sürekli olarak insan tacirleri tarafından 
takip edilebilmektedir. 
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 İnsan ticareti boyutunda, emek ve cinsel sömürünün haricinde ço-
cuk evlilikleri de modern köleliğin bir uzantısı olarak değerlendirilebil-
mektedir. Bireyler çocuk yaşlarda kimi zaman maddi bir karşılık sonucu 
ailelerin rızasıyla, kimi zaman da doğrudan kaçırılma yoluyla zorla evlen-
dirilebilmektedir. Evlilik bağlamında sömürü gerçekleşebilmektedir (Ty-
ldum, 201: 103). Bu aşamada ailelerinden alınan çocuklar, tanımadıkları 
ülkelerde tanımadıkları kültürlerdeki insanların içerisinde yaşamaya zorla-
nabilmektedir. Bireyler evlendirildikleri kişi ile ilişkiye girmeye zorlana-
bilmekte, rızaları dışında genç yaşta hamile kalabilmekte, evin tüm işlerini 
zorla yapmaya mecbur bırakılabilmektedir. Tüm sosyal haklarından mah-
rum bırakılan bireyin, aile üyelerine itiraz etmesine izin verilmemekte, aksi 
bir davranışında ise aile üyeleri tarafından şiddet ve baskıya maruz kalabil-
mektedir. Bu açıdan insan kaçakçılığına karşı politikalar önem kazanmaya 
başlamıştır (Efrat, 2016: 34). İnsan ticareti nedeniyle meydana gelebilen 
tüm bu baskı ve zorlamalar, sivil toplum kuruluşlarının insan ticareti karşıtı 
dünya genelinde kampanyalar hazırlamasına yol açmaktadır. Hazırlanan 
kimi kampanyalarda ise insan ticaretinin yol açtığı olumsuzluklar kölelik 
ile eş değer tutulmaktadır. 

 İnsan ticareti, zorla çalıştırma, seks işçiliği, çocuk evliliği, çocuk 
işçiliği, organ-doku ticareti gibi konuları bünyesinde toplamaktadır. İnsan 
ticaretinin zorla gerçekleştirilmesi ve nihayetinde insan ticaretine maruz 
kalan kişilerin mağduriyet yaşaması, insan ticaretinin suç olarak nitelendi-
rilmesine yol açmaktadır. İnsan ticareti küresel ölçekte artan organize bir 
suç hâline gelmiştir (Öztürk ve Ardor, 2007: 79). Bu aşama insan ticaretin-
de en sık karşılaşılan konuların başından zorla çalıştırma gelmektedir. İnsan 
ticareti mağdurları, insan tacirlerinin isteği doğrultusunda belirli işleri yap-
maya zorlanabilmektedir. Bu aşamada mağdurlar, insan tacirlerinin beyan 
ettikleri işleri yapmadıklarında tehdit ve baskıya maruz kalabilmektedir. 
Özellikle insan tacirlerinin mağdurların ailelerine zarar vereceğine yönelik 
tehditler mağdurların zorla çalıştırılmasının sürmesine yol açabilmektedir. 
İnsan ticaretinin bir diğer önemli sorunu da seks işçiliğidir. İyi bir yaşam 
ve iş imkânına kavuşmak vaadiyle farklı ülkelere çalışmak üzere getirilen 
kadınlar seks işçiliğine maruz kalabilmektedir. Bu süreçte insan tacirleri, 
kadınları zorla veya gerçek dışı vaatlerle ülkelerinden ayrılmaya zorla-
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yabilmektedir. Kadınlar, ülkelerinden ayrıldıklarında, farklı iş kollarında 
çalışacaklarını planlamakta, insan ticareti mağduru olacaklarını düşünme-
den insan tacirlerine güvenmekte ve onların direktiflerinde hareket etmek-
tedir. Buna karşın kadınlar, farklı bir ülkeye geldikleri zaman kendilerine 
verilen vaatlerin gerçek dışı olduğunu anlamaktadır. Çeşitli vaatlerle gelen 
kadınlar fuhuş amaçlı istismara maruz kalabilmektedir (Erdal, 2008: 84). 
Bu aşamada insan tacirleri, kadınların pasaportlarına el koymakta ve de-
diklerinin yapılmaması durumunda kadınları çalışma izni olmadıkları için 
yetkililere bildirmekle tehdit etmektedir. Kadınlar ailelerine para gönder-
mek zorunda olduklarında, insan tacirlerinin istediklerini yapabilmektedir. 
Bu süreçte kadınlar insan tacirlerinin elinde sömürüye maruz kalmaktadır. 

 İnsan ticaretinin bir diğer önemli konusu da organ-doku ticaretidir. 
Organ nakli dünya çapında yaygın olarak uygulanmaktadır. Organ ticare-
tinde insan, meta olarak görülmektedir (Akarçay, 2015: 112). Organ nak-
linin gelişmesine karşın organ sayılarının yetersiz olması dünya genelinde 
ciddi bir organ ticaretinin gelişmesine neden olmuştur. (Shimazono, 2007: 
955). Organ-doku ticareti hemen hemen her ülkede yasak olmasına kar-
şın uluslararası alanda sık karşılaşılan bir durumdur. Organ ticareti, insan 
haklarına müdahalede bulunmaktadır (Aydın, 2011: 129). Bu süreçte insan 
ticareti mağdurları, içinde bulundukları ekonomik imkansızlıklar ve zo-
runluluklar nedeniyle organ-doku ticaretinde organlarını para karşılığında 
satabilmektedir. Diğer yandan kimi zaman da insan tacirleri, organ-doku 
ticareti bağlamında insanları kaçırıp zorla organlarını alabilmektedir. Bu 
aşamada mağdurlar, insan tacirlerinin denetimine geçebilmekte ve özgür-
lüklerini kaybedebilmektedir. 

2. Claude Lévi-Strauss’un İkili Karşıtlıklar Modeli

Göstergebilim, 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan ve zaman içerisin-
de nitel araştırma yöntemleri içerisinde sık kullanılan bir araştırma yön-
temi haline gelen bilim dalıdır. Göstergebilimin temelinde göstergelerin 
incelenmesi yatmaktadır (Sığırcı, 2016: 29). Göstergeler ise bir kavramın, 
başka bir kavram yerine ifade edilmesi ve ifade ettiği kavramı insanların 
zihinlerinde temsil etmesini açıklamaktadır. Göstergebilimindeki temel 
amaç, göstergeler yoluyla insanların neyi ifade etmek istediklerini ortaya 
koymaktır. Göstergebilim alanındaki ilk çalışmalar dilbilimciler tarafından 
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gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan göstergebilim bir dönem dilbilimin bir parça-
sı olarak değerlendirilmiş, zaman içerisinde ise göstergebilimin dilbilimini 
de içine alan geniş bir yelpazeyi kapsadığı ortaya çıkmıştır. Göstergebilim 
alanındaki çalışmalara Charles Sanders Peirce ve Ferdinand de Saussure 
öncülük etmiştir (Kalkan Kocabay, 2008: 18-19). Her iki dilbilimci gös-
tergebilim alanına getirdikleri kavram ve açıklamalar ile göstergebilimin 
tanınmasını ve geliştirilmesini sağlamıştır. Peirce ve Saussure’den sonra 
Algirdas Julien Greimas, Charles William Morris, Roland Barthes, Roman 
Jakobson gibi felsefeciler göstergebilimin günümüzdeki şeklini almasını 
sağlamıştır. Özellikle bu felsefeciler içerisinde Claude Lévi-Strauss (1908-
2009) önemli yer tutmaktadır (Rifat, 2013: 153). Lévi-Strauss’un ortaya 
koyduğu göstergebilim modeli, göstergelerin anlamlandırılması sürecine 
farklı bir bakış açısı sunmuştur. Bu aşamada Lévi-Strauss ile temellenen 
göstergebilimsel analiz, kültürler arasındaki farklılıkların temelini ve an-
lamlandırma süreçlerini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. 

 Lévi-Strauss, 1930’lu yıllarda Brezilya’da yerel kabileler üzeri-
ne yaptığı incelemeler sonucunda göstergebilim alanına yeni bir anlayış 
kazandırmıştır (Lévi-Strauss, 2018a: 28). Lévi-Strauss araştırmaları sonu-
cunda ilkel kabilelerin yaban olarak adlandırılmasının doğru olmadığını 
savunmuştur. Lévi-Strauss, ilkel kabilelerin modern toplumların yaşantı-
sını benimsememiş olmalarından dolayı yaban olarak adlandırıldıklarını 
belirtmiştir. Lévi-Strauss ilkel toplumların modern yaşam tarzını benimse-
memelerinin altında bazı nedenlerin olduğunu savunmuştur (Lévi-Strauss, 
2014: 60). Buna aşamada Lévi-Strauss, modern toplumlar ile ilkel toplum-
ların yaşantısı arasında karşılaştırmalar yaparak yeni tartışma konuları baş-
latmıştır. İlkel topluluk üyelerinin, toplayıcılık ve avcılık konusunda mo-
dern toplum üyelerinden daha bilgili olabileceğini savunmuştur. Örneğin, 
toplayıcılık ile uğraşan ve geçimlerini doğrudan toplayıcılık ile sağlayan 
bir kabile üyesinin, yüzlerce bitkiyi tanıyabildiğini ve bu bitkilerin hangi 
tedaviler için kullanılabildiğini bildiğini belirtmiştir. Buna karşın modern 
toplum üyelerinin, yaban olarak adlandırılan ilkel toplum üyeleri kadar 
bitkiler konusunda bilgili olmadığını aktarmıştır. Lévi-Strauss, tüm bu 
süreçte ilkel toplumların değişime uğramadığı için yaban kabul edildiğini 
savunmuştur (Lévi-Strauss, 2017: 42). Kendisini modern olarak addeden 
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kültürler, yaşadıkları değişimlerin diğer toplumlarda da gerçekleşmesini 
isteyebilmektedir. Bu aşamada bir kültür, kendisi gibi değişime uğramayan 
ve eski yaşantısını sürdüren kültürlere yönelik olumsuz bir tavır takınarak, 
onları kendi inşa ettikleri modernlik algısının dışında tutabilmektedir. 

 Lévi-Strauss, modern toplum üyelerinin belirli bir yaşam statü-
süne kavuşabilmek için gün içerisinde uzun saatler çalışabildiğini belirt-
miştir. Buna karşın ilkel kabile üyelerinin günde bir kaç saatlik çalışmayla 
temel ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini ve günün geri kalanında özgürce 
hareket edebildiklerini aktarmıştır. Diğer yandan Lévi-Strauss, modern 
toplumlar tarafından meydana getirilen farklı ideolojilerin veya siyasi 
akımların kendilerini en iyi yönetim biçimi olarak lanse ettiklerini ve bir-
birleriyle mücadele içerisine girdiklerini söylemiştir. İdeolojiler arasında-
ki mücadelelerin de modern toplumlarda savaşa yol açtığını ve savaşlar-
da çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini belirtmiştir. Buna karşın ilkel 
toplumların sayılarının sabit kaldığını, doğanın kendilerine sunduğu im-
kânları kullanarak yaşamlarını sürdürdüklerini ve savaşlara yer vermeden 
varlıklarını koruduklarını aktarmıştır. Lévi-Strauss, bir toplumun ilkellik 
sorununun, toplumun komşu kültürler ile kıyaslandığında ortaya çıkabil-
diğini savunmuştur (Lévi-Strauss, 2012: 163). Lévi-Strauss, toplumların 
kendileri dışındaki toplumları yaban olarak değerlendirebildiğini belirt-
miştir. Nitekim toplumların kendilerine benzer kültüre, yaşam tarzına ve 
kurallara sahip olmayan toplulukları kimi zaman düşman olarak sınıflandı-
rılabildiğini açıklamıştır. Lévi-Strauss, toplumların kendilerini iyi, medeni, 
insani gibi olumlu kavramlar üzerinden, diğer toplulukları ise kötü, barbar, 
geri kalmış gibi olumsuz kavramlar üzerinden aktarabildiğini söylemiştir 
(Lévi-Strauss, 2016: 27). Bu süreçte topluluklar arasında ikili karşılıkların 
oluşmasına yol açmaktadır (Yaylagül, 2017: 122). Lévi-Strauss, somutla-
ma mantığı adını verdiği İkili Karşıtlıklar Modeli’nde iki farklı grubun bir-
birlerini sınıflandırmasında zıt olan kavramları kullanabildiğini aktarmak-
tadır. İkili Karşıtlıklar Modeli’ne göre bir toplum kendisini olumlu soyut 
kavramlar üzerinden sınıflandırırken, rakibini veya karşıt grubu olumsuz 
soyut kavramlar üzerinden sınıflandırabilmektedir. Lévi-Strauss’un ikili 
ayrımında doğa ve kültür ön plana çıkmaktadır (Lévi-Strauss, 2018b: 167). 
Bu şekilde kültürel değerlerin ne şekilde doğa ile ilişkilendirilmeye çalışıl-
dığı göstergebilimin konusu olmaktadır. 
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 Lévi-Strauss, somutlama mantığının dışında mitler üzerinde dur-
maktadır. Mit, insanların çevresinde yaşanan gerçeklikleri tanımlamak, 
onlara anlam yüklemek ve yaşamı anlamlandırmak amacıyla oluşturulan 
öyküleri ifade etmektedir (Fiske, 2017: 185). Mitler, gerçeklik değil, yal-
nızca gerçekliğin arayışında ortaya çıkan açıklamalardır. Lévi-Strauss mit-
leri, illüzyon olarak tanımlanmaktadır (Lévi-Strauss, 2013: 137). Mitler, 
toplum içerisinde kalıp yargıların oluşması, toplumun sosyal hayatta neye 
inanıp neye inanmayacağı ve neyin doğru neyin yanlış olacağı konusunda 
belirleyici olabilmektedir. Mitler yoluyla insanlar belirli bir düşünce yapısı 
içerisinde bulunabilmektedir. Mitler, insanlar tarafından oluşturulmasına 
karşın zaman içerisinde yaşamın gerçeklikleri olarak kabul edilebilmekte-
dir. Lévi-Strauss mitlerin gelenek ve görenekler ile toplumdan alındığını 
savunmuştur (Lévi-Strauss, 2018c: 40).

 İkili Karşıtlıklar Modeli’nde göstergeler üzerinde kültürden 
kültüre farklı anlamlandırmaların olduğu belirtilmektedir. Bu aşamada bir 
gösterge bir kültürde olumlu olarak nitelendirilirken başka bir kültürde 
olumsuz olarak sunulabilmektedir. Göstergelerin kültürlere göre farklılaş-
masındaki temel neden kültürlerin anlamları karşıtlıklar üzerine kurgula-
masıdır. Bir kültür kendisi gibi olmayan diğer kültüre ait kavramları ve 
nesneleri olumsuz soyut kavramlar üzerinden somutlayabilmektedir. Ben-
zer şekilde olumsuz olarak somutlanan kültür de karşı kültüre ait kavram 
ve nesneleri olumsuz olarak sunabilmektedir. Bu süreçte göstergebilim 
kültürler tarafından göstergelere yüklenen anlamların ortaya çıkarılması-
na çalışılmaktadır. İkili karşıtlıklar, olumlu ve olumsuz soyut kavramlar 
üzerinden gerçekleşmektedir (Çetin vd., 2018: 257). Olumlu ve olumsuz 
soyut kavramlar üzerinden gerçekleştirilen anlamlandırmaların ne şekil-
de temellendiği doğrudan göstergebilimin konusu olmaktadır. Gösterge-
bilimsel analiz, ikili karşıtlıklar boyutunda kültürlerin birbirlerine yönelik 
gerçekleştirdiği somutlamaları ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu yolla 
kültürlerin, karşılıklı olarak birbirlerini göstergeler üzerinden ne şekilde 
anlamlandırdığının anlaşılması amaçlanmaktadır. 

 Kültürler, ikili karşıtlıklar üzerinden birbirlerine karşı kalıp yar-
gılar meydana getirmektedir. Bu açıdan kültür içerisinde simge, kod ve 
kavramlar belirli anlamlar üzerinden aktarılmaktadır. Bu anlamlar kültür 



272 GÖÇ ARAŞTIRMALARI 

Ebru Gülbuğ EROL

DERGİSİ

içerisindeki söylenti, hikâye, rivayet vb. anlatımlar ile mümkün olmakta-
dır. Kültür içerisinde yaşayan insanların da bu anlatılar üzerinden belirli 
anlamlandırmaları yapmaları istenmektedir. Diğer bir deyişle kültür, de-
neyimleri doğrultusunda zaman içerisinde belirli yargılara varmış ve bu 
yargıları gerçeklik olarak kitlelere sunmuştur. İnsanların kültür içerisinde 
kimin dost, kimin düşman olduğuna, neyi yapıp, ne yapmaması gerekti-
ğine ve hatta neyin doğru neyin yanlış olduğuna bu yargılar yoluyla karar 
vermesi istenmektedir. Kültürel olan doğalın içerisinde temellendirilmek-
tedir (Fiske, 2017: 257). Kültürel olanın doğallaştırılması ile birlikte kültür 
içerisinde inşa edilen gerçeklikler, doğanın gerçeklikleri olarak sunulmaya 
başlanmaktadır. Diğer yandan bir kültürün değerlerinin doğal gerçeklik 
olarak aktarılması, kültürün düşünce yapısının, davranışlarının ve kanunla-
rının meşrulaştırılmasının bir aracı olarak kullanılabilmektedir. Çünkü in-
sanların uymak zorunda oldukları kurallar ve düşünce tarzı kültürün değil 
doğanın gereklilikleri gibi aktarılabilmektedir. Göstergebilim, kültürün bu 
kalıp yargılara nasıl vardığını ve karşısındaki kültürü nasıl konumlandır-
dığını ele almaya çalışmaktadır. Bu açıdan göstergelerin kültür boyutunda 
inşa edilen ikinci anlamlarının ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Gös-
tergebilim bu açıdan kültürün oluşturduğu algıları ortaya koymayı amaçla-
maktadır. 

 Çalışma kapsamında incelenen insan ticareti karşıtı kampanya-
larda kölelik boyutunda oluşturulan ikili karşıtlıklar ve inşa edilen mitler 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu şekilde insan ticareti mağdurlarının ve 
insan tacirlerinin hangi soyut kavramlar üzerinden somutlandığı açıklan-
maya çalışılmıştır. Kampanyaların göstergebilimsel analizi sonucunda, 
kamuoyunun ikili karşıtlıklar bağlamında insan ticareti mağdurlarına ve 
insan tacirlerine bakış açısının yansıtılması amaçlanmıştır. Diğer yandan 
kampanyaların hangi bağlamda insan ticaretini kölelik ile ilişkilendirdiği 
göstergeler üzerinden oluşturulan anlamlandırmaların çözümlenmesiyle 
açığa çıkarılmasına çalışılmıştır.
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3. İnsan Ticaretini Modern Kölelik Bağlamında İnceleyen 
Kampanyaların İkili Karşıtlar Modeli Üzerinden İncelenmesi 

Çalışmanın bu kısmında, Kölelik Karşıtı Organizasyonu (Anti-Slavery In-
ternational), Dünya Vizyonu (World Vision), Uluslararası Çalışma Örgütü 
(International Labour Organization), Samilia Vakfı (Samilia Foundatiton) 
ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisine (United Nations Office 
on Drugs and Crime) ait kampanyalara ait görseller, İkili Karşıtlıklar Mo-
deli üzerinden incelenmiştir. 

 Çalışmada insan ticaretini modern kölelik olarak sunan kampan-
yalar incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda kampanyaların tümünün 
içerik ve konu bakımından beş farklı tema üzerinde odaklandığı ortaya 
çıkmıştır. Beş kampanya, kampanyaların tümünde verilen mesajları en iyi 
şekilde yansıtılacağı düşünülerek amaçlı örneklem metodu kullanılarak be-
lirlenmiştir. Diğer yandan seçilen kampanyaların göstergebilimsel analize 
tabi tutulabilmesi, örneklem olarak seçilmesindeki bir diğer nedeni oluş-
turmaktadır.  

3. 1. Kölelik Karşıtı Organizasyonunun kampanyası 

Kölelik Karşıtı Organizasyonu (Anti-Slavery International), köleliği sona 
erdirmek için, başta Avrupa, Afrika ve Asya’da projelere yer veren ve tüm 
dünyayı kapsayan bir yapılanmadır. Yerel örgütler ile birlikte kölelikten et-
kilenenlerin özgürlüğünü güvence altına almak için çalışmakta ve köleliğe 
karşı yasaların etkili bir şekilde uygulanması için faaliyet yürütmektedir 
(AS, 2019). Kampanya, 2007 yılında İngiltere’de Saatchi & Saatchi rek-
lam ajansı tarafından hazırlanmıştır. Kampanya iki temel görsel üzerinden 
yürütülmüştür. Kampanyada insan ticareti sonucu mağdur edilen insanlar 
konu edilmiştir. Kölelik Karşıtı Organizasyonunun kampanyasında soluk 
tonlar içerisinde bir tır görseline yer verilmektedir. Tırın römorku içeri-
sinde sıkışık halde bulunan insanlar görülmektedir. Posterin altında “İnsan 
ticareti, modern köleliktir. Yöntemler değişiyor ama insanlar hala acı çeki-
yor” yazıları yer almaktadır. 
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Resim 1. Kölelik Karşıtı Organizasyonunun Kampanyası

(Kaynak: ADS, 2019a)

Gösterilen açıdan analiz edildiğinde posterde, geçmişte gemilerde 
taşınan siyahi kölelere vurgu yapılmaktadır. Amerika kıtasına çalıştırılmak 
üzere gönderilen siyahilere atıfta bulunarak, modern yüzyılda insan ticareti 
yoluyla insanların kölelik dönemlerindeki gibi taşındığı aktarılmaktadır. 
Posterde “İnsan ticareti insanların özgürlüğünü kaybetmesine yol açmakta-
dır” miti inşa edilmektedir. Posterde insanların, insan ticareti nedeniyle tıp-
kı kölelik dönemlerindeki gibi acı çektiği belirtilmektedir. Posterde insan 
ticareti mağdurları emek, insan tacirleri ise esaret soyut kavramları üzerin-
den somutlanmaktadır. Kampanya kapsamında insan ticareti mağdurları-
nın yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Bu aşamada ikili 
karşıtlıklar doğrudan insan ticareti mağdurları ve insan tacirleri üzerinden 
aktarılmıştır. İnsanların daha özgür olabilmek için insan ticaretine yönel-
dikleri, buna karşın insan tacirlerinin ellerinde esaretle yüzleştikleri mesajı 
verilmektedir. Bu yolla insanların insan ticareti nedeniyle maruz kaldıkları 
acılara dikkat çekilerek, toplum genelinde insan ticareti ile ilgili olarak du-
yarlılık oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Tablo 1. Kölelik Karşıtı Organizasyonunun Kampanyası

Somut Kavramlar
İnsan ticareti mağdurları İnsan tacirleri

Soyut Kavramlar
Özgürlük Esaret

Posterde yer alan insanlar, dünya genelinde insan ticareti mağdurla-
rının metonimi1 olarak ön plana çıkarılmaktadır. Böylece kampanya, tüm 
insan ticareti mağdurlarına yönelik mesaj vermektedir. Posterde kullanılan 
1  Metonimi, aralarında benzerlik bulunan iki kavramdan birinin diğerini veya parçanın bütünü 

temsil etmesidir.



275

İnsan Ticaretine Karşı Hazırlanan Kampanyaların Modern Kölelik Bağlamında 
Claude Lévi-Strauss’un İkili Karşıtlıklar Modeli Üzerinden İncelenmesi

GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

tır gösteren olarak bir aracı ifade ederken, gösterilen olarak mağduriyeti 
temsil etmektedir. Diğer yandan tır, esaret metaforu2 olarak kullanılmış-
tır. İnsanların tırın içerisinde olması ve dışarı çıkamaması özgürlüklerinin 
ellerinden alındığını ifade etmektedir. Düzanlam boyutunda, tır içerisinde 
bulunan insanlar görülürken, yananlam boyutunda insan ticareti 
mağdurlarının maruz kaldıkları zorluklara yönelik mesaj verilmektedir. 

3. 2. Dünya Vizyonu Kurumunun kampanyası 

Dünya Vizyonu (World Vision), insani yardım, kalkınma ve savunma ku-
ruluşudur (WVI, 2019). Kampanya, 2013 yılında Kanada’da KBS+ reklam 
ajansı tarafından hazırlanmıştır. Kampanya dört temel görsel üzerinden yü-
rütülmüştür. Dünya Vizyonu Kurumunun kampanyasında siyahi küçük bir 
çocuğun taş kırmakta olduğu gösterilmektedir. Kampanyada insan ticareti 
sonucu emek sömürüsüne maruz kalan çocuklar konu edilmiştir. Küçük 
çocuğun taşları kırarken toz içinde olduğu aktarılmaktadır. Küçük çocu-
ğun üzerinde büyük bir fiyat etiketi olduğu görülmektedir. Küçük çocuğun 
üzerinde yer alan etikette “Özel fiyat, 59, 99 dolar” yazmaktadır. Posterin 
üzerinde “Bazı şeyler asla satılmamalı” yazısı bulunmaktadır. 

Resim 2. Dünya Vizyonu Kurumunun Kampanyası

(Kaynak: ADS, 2019b)

2 Metafor, bir kavramın başka bir kavram yerine eğreti biçimde kullanılmasıdır. 
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 Gösterilen açıdan incelendiğinde posterde insanların, insan ticare-
tinde kölelik dönemlerinde olduğu gibi para ile satılabildikleri aktarılmış-
tır. Bu aşamada insanların emeklerinin insan tacirleri tarafından sömürül-
düğüne yönelik algı oluşturulmak istenmektedir. Posterde yer alan siyahi 
küçük çocuğun üzerinde bulunan fiyat etiketi, insan emeğinin insan ticareti 
ile sömürüldüğü mesajını vermektedir. Çocuğun görsel kodlar içerisinde-
ki sunumu ile insanların insan ticaretinden olumsuz yönde etkilendiğine 
atıfta bulunulmaktadır. Posterde “İnsan ticareti insanların emeğini sömür-
mektedir” miti inşa edilmektedir. Posterde insan ticareti mağdurları emek, 
insan tacirleri ise sömürü soyut kavramları üzerinden somutlanmaktadır. 
Kampanya kapsamında insan tacirlerinin insan ticareti yoluyla insanlar 
üzerinde kurdukları denetim ile emek sömürüsüne yol açtıkları ve insan-
ların emeğini fiyat barkotlu bir ürünmüş gibi sattığı aktarılmaktadır. Bu 
aşamada insanların insan ticareti ile düştüğü zor duruma yönelik çocuk işçi 
ve fiyat barkodu üzerinden mesaj verilmesi amaçlanmıştır. 

Tablo 2. Dünya Vizyonu Kurumunun Kampanyası

Somut Kavramlar
İnsan ticareti mağdurları İnsan tacirleri

Soyut Kavramlar
Emek Sömürü

Posterde yer alan çocuk, dünya genelinde insan ticareti mağduru tüm ço-
cukların metonimi olarak ön plana çıkarılmaktadır. Böylece kampanya, in-
san ticareti mağduru tüm çocuklara yönelik mesaj vermektedir. Posterdeki 
fiyat etiketi, modern köleliğin bir simgesi olarak kullanılmaktadır. Poster-
deki fiyat etiketi gösteren olarak sıradan bir fiyat ifade eden yazıyı, gös-
terilen olarak ise emek sömürüsünü temsil etmektedir. Çocuğun elindeki 
çekiç ile çalışması, çocukların insan ticareti sonucu maruz kaldığı olumsuz 
durumu yansıtmaktadır.  Düzanlam boyutunda, elindeki çekiç ile taşları 
kırmakta olan bir çocuk, yananlam boyutunda ise insan ticareti sonucu 
emek sömürüsüne maruz kalan çocuk işçiler aktarılmaktadır. 

3. 3. Uluslararası Çalışma Örgütünün kampanyası

Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization, ILO), 
1919 yılından bu yana, 187 üye devletin hükûmetlerini, işverenlerini ve 
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işçilerini bir araya getiren, çalışma standartlarını belirleyen, politikalar ge-
liştiren ve tüm kadın ve erkekler için uygun işleri teşvik eden programlar 
tasarlayan bir organizasyondur (ILO, 2019). Kampanya, 2005 yılında Bre-
zilya’da Almap BBDO reklam ajansı tarafından hazırlanmıştır. Kampanya 
üç temel görsel üzerinden yürütülmüştür. Kampanyada insan ticareti so-
nucu emek sömürüsüne maruz kalan insanlar konu edilmiştir. Uluslara-
rası Çalışma Örgütünün kampanyasında bir çuval bezinin üzerinde siyahi 
birinin eli olduğu görülmektedir. Posterde siyahi kişinin elinin üzerinden 
çuvalda yer alan dikiş ipinin geçtiği aktarılmaktadır. Posterde “Belki sen 
bilmiyordun ama dünyadaki işçilerden 20 milyonundan fazlası hala köle-
dir” yazısı yer almaktadır. 

Resim 3. Uluslararası Çalışma Örgütünün Kampanyası

(Kaynak: ADEEVEE, 2019a)

Gösterilen boyutunda ele alındığında posterde insan tacirlerinin, in-
sanların emeklerini sömürdüğü mesajı verilmektedir. Nitekim posterde yer 
alan siyahi kişinin elinin üzerinde yer alan dikiş izi, insanların insan ticareti 
neticesinde çalışmaya zorlandıklarına atıf yapmaktadır. İnsan ticareti mağ-
durlarının uzun saatler çalışması, işin insanı esir alması şeklinde posterde 
yansıtılmaktadır. Diğer yandan posterde yer alan istatistiki bilgiler üzerin-
de de dünya genelinde modern köleliğin sürdüğü aktarılmaktadır. Posterde 
“İnsan ticareti insanların emeğini sömürmektedir” miti inşa edilmektedir. 
Posterde insan ticareti mağdurları emek, insan tacirleri ise sömürü soyut 
kavramları üzerinden somutlanmaktadır. Kampanyada insanların, insan ti-
careti nedeniyle özgürlüğünü kaybettiği mesajı verilmektedir. İnsanların 
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özgürlüğünü kaybetmesi nedeniyle de hüzün duygusu ön plana çıkarılarak, 
kitlelerin insan ticaretine karşı harekete geçmesi telkin edilmektedir. 

Tablo 3. Uluslararası Çalışma Örgütünün Kampanyası

Somut Kavramlar
İnsan ticareti mağdurları İnsan tacirleri

Soyut Kavramlar
Emek Sömürü

Posterde yer alan el, dünya genelinde insan ticareti mağdurlarının metoni-
mi olarak ön plana çıkarılmaktadır. Böylece kampanya, tüm insan ticareti 
mağdurlarına yönelik mesaj vermektedir. Posterde kullanılan dikiş ipi gös-
teren olarak sıradan bir ipliği, gösterilen olarak emek sömürüsünü temsil 
etmektedir. Diğer yandan dikiş ipi, esaret metaforu olarak kullanılmıştır. 
Dikiş ipinin elin üzerine geçmesi, insanların çalışmaya mecbur bırakıldığı 
mesajını vermektedir. Düzanlam boyutunda, bir elin üzerinden dikiş ipi 
geçtiği aktarılırken, yananlam boyutunda insan ticareti mağdurlarının ma-
ruz kaldıkları emek sömürüsü kitlelere sunulmaktadır. 

3. 4. Samilia Vakfının kampanyası

Samilia Vakfı (Samilia Foundatiton), insan ticaretine karşı mücadelede bu-
lunan bir organizasyondur (Samilia, 2019). Kampanya, 2008 yılında Bel-
çika’da Mccann Erickson reklam ajansı tarafından hazırlanmıştır. Kam-
panya üç temel görsel üzerinden yürütülmüştür. Kampanyada insan ticareti 
sonucu emek sömürüsüne maruz kalan insanlar konu edilmiştir. Samilia 
Vakfının kampanyasında üzerinde şişe bulunan bir tepsiyi taşıyan el gös-
terilmektedir. Posterde yer alan elin tepsi ve şişe ile bütünleştiği görül-
mektedir. Nitekim şişe ve tepsinin posterde insan derisi rengini aldığı ve 
insan vücudunun bir parçasıymış gibi sunulduğu ortaya çıkmaktadır. Pos-
terde “Bazı insanlar işlerine çok bağlıdır. İnsan ticareti. Onu umursamazlık 
etme” yazısı bulunmaktadır. 
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Resim 4. Samilia Vakfının Kampanyası

(Kaynak: ADEEVEE, 2019b)

Gösterilen açıdan analiz edildiğinde, posterde tepsiyi tutan el görseli 
ile insanların insan ticareti nedeniyle insan tacirlerinin esareti altına girdiği 
mesajı verilmektedir. İnsan tacirlerinin insanları uzun saatler çalıştırdığı-
nı aktarabilmek için posterde elin tepsi ile yapışık olduğu şeklinde görsel 
oluşturulmuştur. Böylece insanların özgürlüklerini kaybettikleri ve doğru-
dan insan tacirlerinin denetimine girdikleri algısı oluşturulmuştur. Posterde 
“İnsan ticareti insanların özgürlüğünü kaybetmesine yol açmaktadır” miti 
inşa edilmektedir. Posterde insan ticareti mağdurları özgürlük, insan tacir-
leri ise esaret soyut kavramları üzerinden somutlanmaktadır. Kampanya 
kapsamında insan ticareti sonucunda meydana gelen zorlu çalışma saatle-
rine atıf yapılmaktadır. İnsanların uzun saatler çalışarak, sosyal hayattan 
izole olduklarına ve insan tacirlerinin insanların emeklerini sömürdüğüne 
yönelik algı inşa edilmek istenmektedir. 

 Tablo 4. Samilia Vakfının Kampanyası

Somut Kavramlar
İnsan ticareti mağdurları İnsan tacirleri

Soyut Kavramlar
Özgürlük Esaret
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 Posterde yer alan el, dünya genelinde insan ticareti mağdurlarının 
metonimi olarak ön plana çıkarılmaktadır. Böylece kampanya, tüm insan 
ticareti mağdurlarına yönelik mesaj vermektedir. Posterde kullanılan tepsi 
gösteren olarak sıradan bir nesneyi, gösterilen olarak emek sömürüsünü 
temsil etmektedir. Diğer yandan tepsi, esaret metaforu olarak kullanılmış-
tır. Elin, taşıdığı tepsiyle bütünleşmesi insanların uzun süre çalıştığına yö-
nelik mesaj vermektedir. Düzanlam boyutunda, elin tepsi ile bütünleşmesi, 
yananlam boyutunda insan ticareti mağdurlarının emek sömürüsü aktarıl-
maktadır. 

3. 5. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin kampanyası 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (United Nations Office on 
Drugs and Crime, UNODC), 1997 yılında Viyana Birleşmiş Milletler 
Ofisinde Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı 
(UNDCP) ile Suç Önleme ve Ceza Adaleti Bölümünün birleştirilmesiyle 
Uyuşturucu Kontrol ve Suç Önleme Ofisi olarak kurulmuş bir Birleşmiş 
Milletler ofisidir (UNODC, 2019). Kampanya, 2016 yılında ABD’de ha-
zırlanmıştır. Kampanya tek görsel üzerinden yürütülmüştür. Kampanyada 
insan ticareti sonucu fiziksel şiddete maruz kalan kadınlar konu edilmiştir. 
UNODC’un kampanyasında siyah arka planda bir kadın görseline yer ve-
rildiği görülmektedir. Kadın resminin sol tarafında kadının şiddet gördüğü 
aktarılırken, sağında ise kadının iskeleti ön plana çıkarılmaktadır. Kadının 
resminin solunda kadının üzgün olduğu belirtilirken, başında da fiyat eti-
keti yer almaktadır. Posterin üstünde «Özgürlüğün bedeli çok yüksektir”, 
altında ise “Onurumu geri kazanabilmek için ölmek mi zorundayım? İnsan 
ticareti mağduru kadınların %82’si fiziksel şiddete maruz kalmaktadır” ya-
zısı bulunmaktadır. 
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Resim 5. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve 
Suç Ofisinin Kampanyası

(Kaynak: BEHANCE, 2019)

Gösterilen açıdan incelendiğinde posterde doğrudan insan ticareti 
mağdurlarının maruz kaldıkları olumsuzluklara değinildiği ortaya çıkmak-
tadır. Posterde yer alan kadın görselinin yüzünün yara içerisinde olması, 
insan ticareti mağdurlarının, insan tacirlerinin fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı algısını oluşturmaktadır. Diğer yandan posterde kadın görselinin 
üzerinde yer alan fiyat etiketi ile insan ticareti mağdurlarının tıpkı bir eşya 
gibi para ile satıldıkları mesajı verilmektedir. Son olarak posterdeki kadı-
nın sol tarafının iskelet şeklinde sunulması ile insan ticareti nedeniyle kimi 
zaman insanların hayatlarını kaybedebildikleri aktarılmaktadır. Posterde 
“İnsan ticareti insanların ölümüne yol açabilmektedir” miti inşa edilmekte-
dir. Posterde insan ticareti mağdurları yaşam ve hoşgörü, insan tacirleri ise 
ölüm ve zulüm soyut kavramları üzerinden somutlanmaktadır. Kampanya 
kapsamında insan ticareti mağdurlarının maruz kaldıkları temel olumsuz 
sonuçlardan bazılarına yer verilerek kitleler üzerinde hüzün duygusu oluş-
turulmak istenmektedir. Oluşturulan hüzün duygusu ile de insan ticaretine 
yönelik farkındalık meydana getirilmesi amaçlanmaktadır.
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Tablo 5. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin Kampanyası

Somut Kavramlar
İnsan ticareti mağdurları İnsan tacirleri

Soyut Kavramlar
Yaşam Ölüm 

Hoşgörü Zulüm 

 Posterde yer alan kadın, dünya genelinde insan ticareti mağduru 
tüm kadınların metonimi olarak ön plana çıkarılmaktadır. Böylece kam-
panya, tüm insan ticareti mağduru kadınlara yönelik mesaj vermektedir. 
Posterde kullanılan kurukafa gösteren olarak bir insan kemiğini, gösterilen 
olarak mağduriyeti temsil etmektedir. Fiyat etiketi, esareti simgelemekte-
dir. Diğer yandan kurukafa, baskı metaforu olarak kullanılmıştır. Düzan-
lam boyutunda, kadın fotoğrafı ve kuru kafa yan yana görülürken, yanan-
lam boyutunda insan ticareti mağduru kadınların maruz kaldıkları şiddete 
yönelik mesaj verilmektedir. 

Sonuç

Çalışmada incelenen tüm kampanyalarda ikili karşıtlıkların doğrudan insan 
ticareti mağdurları ve insan tacirleri üzerinden sunulduğu görülmüştür. Bu 
süreçte insan ticareti mağdurlarının özgürlük ve emek, insan tacirlerinin 
ise esaret ve sömürü kavramları üzerinden somutlandığı ortaya çıkmıştır. 
Böylece kampanyalarda kitlelerin dikkatini insan ticareti mağdurlarının 
üzerine çekebilmek için insan tacirleri üzerinden zıt soyut kavramlar inşa 
edilmiştir. Posterlerde «İnsan ticareti insanların emeğini sömürmektedir» 
ve «İnsan ticareti insanların özgürlüğünü kaybetmesine yol açmaktadır» 
mitleri inşa edilmiştir. Kampanyalarda yer alan posterlerde insanların 
insan ticareti nedeniyle sömürüye maruz kaldıkları ve esaret altına girerek 
özgür şekilde hareket etmelerinin engellendiği mesajı verilmiştir. Bu 
süreçte posterlerde oluşturulan hüzün duygusu ile insan ticaretine yönelik 
kamuoyunda duyarlılık oluşturulması amaçlanmıştır. 

Kampanyalarda insan ticareti kölelik boyutunda emek sömürüsü 
olarak gösterilmiş, günümüzde de insan ticareti mağdurlarının tıpkı kölelik 
döneminde olduğu gibi emek sömürüsüne maruz kalabildiği aktarılmıştır. 
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Diğer yandan insan ticaretinin insanların özgürlüğünü tamamen ortadan 
kaldırdığı yansıtılmıştır. Emek sömürüsüne maruz kalan kişiler modern 
köleler olarak sunulmuştur. Gelecekte insan ticaretini kölelik boyutunda 
inceleyen akademik çalışmaların; dünya genelinde insan ticaretinin köle-
lik açısından yol açtığı olumsuzlukları daha fazla istatistiki veriler üzerin-
den ortaya koyması, kölelik bağlamında insan ticaretinden emek ve cinsel 
sömürü boyutunda mağdur olanlara doğrudan yer vermesi; insan ticareti 
mağdurlarının yaşadıkları olumsuzlukların daha ayrıntılı ve kapsamlı ola-
rak açıklanması ile kampanyaların kitleler üzerindeki ikna gücü olumlu 
yönde etkilenebilecektir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde kampanyalarda, insan ticaretinin 
kitlelere kölelik olarak sunulmasıyla insan ticaretine yönelik toplum ge-
nelinde farkındalık oluşturulduğu söylenebilmektedir. Diğer yandan insan 
ticareti mağdurlarının olumlu, insan tacirlerinin olumsuz soyut kavramlar 
üzerinden aktarılması ile insan ticaretinin toplum üzerinde meydanda getir-
diği tahribata dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Kampanyalarda kavramların 
belirli somutlamalar üzerinden aktarılması ve kitlelerin hüzün duygusuna 
hitap edilmesi bakımından kampanyaların kitleler üzerinde insan ticaretiy-
le ilgili olarak belirli bir etki bırakabileceğinden söz edilebilmektedir. Buna 
karşılık kampanyalarda dünya genelinde insan ticaretine yönelik kapsamlı 
istatistiki verilerin aktarılmamasının kampanyalar için önemli bir eksiklik 
olduğu söylenebilmektedir. Nitekim insan ticaretinin boyutu ve ciddiyeti 
hakkında kamuoyunda genel bir algının oluşabilmesi için insan ticaretinin 
dünya genelindeki etkilerini yansıtan istatistiki verilerin kampanyalarda 
kullanılması önem taşımaktadır. Diğer yandan kampanyalarda verilen me-
sajların kitleler nezdinde etkisinin artırılabilmesi için gerçek insan ticareti 
mağdurlarının ifadelerine kampanyalarda yer verilmesinin önem taşıyaca-
ğı düşünülmektedir. Bu şekilde kampanyalarda doğrudan birinci kaynaklar 
üzerinden mesajların kitlelere aktarılması sağlanmış olacaktır.  

Çalışma kapsamında insan ticaretine karşı hazırlanan kampanya-
larda insan ticaretinin kölelik bağlamında ne şekilde sunulduğu ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Bu yolla kampanyalarda kölelik ile insan ticareti 
kavramlarının nasıl ilişkilendirildiğine ışık tutulması amaçlanmıştır. Çalış-
manın kölelik bağlamında insan ticareti üzerine yapılan incelemeler için 
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önemli bir kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir. Buna karşın çalışmada 
elde edilen bulgular, insan ticaretine karşı hazırlanan kampanyaların kit-
leler üzerindeki etkisini ortaya koymamaktadır. Bu açıdan gelecek çalış-
maların insan ticaretine karşı hazırlanan kampanyaların kitleler üzerindeki 
etkisini incelemesinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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İnsan Ticaretinin 
Cinsel Sömürü Boyutu: 
Cinsel Sömürü Karşıtı 

Kampanya Afişleri 
Üzerine İnceleme 

Elif AKTAŞ*, Ferit Arda ARICA**
Öz

Cinsel sömürü, insan ticaretinin önemli bir boyutunu meydana getirmektedir. Her 
yıl çok sayıda insan ticareti mağduru, cinsel sömürüye maruz kalmakta ve seks iş-
çisi olarak çalıştırılmaya zorlanmaktadır. Mağdurlar kimi zaman kaçak yollardan 
girdikleri ülkelerden atılmakla tehdit edilerek kimi zaman da şiddet yoluyla seks 
işçisi olarak çalıştırılmaktadır. Bu aşamada ulusal ve uluslararası kuruluşlar ta-
rafından cinsel sömürünün önlenmesine yönelik kampanyalar hazırlanarak cinsel 
sömürüye karşı duyarlılık oluşturulması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında 
insan ticaretinde cinsel sömürüyü konu alan kampanyalarda verilmek istenen me-
sajların açıklanması, cinsel sömürü mağdurlarının ne şekilde sunulduğunun orta-
ya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla uluslararası alanda hazırlanan kam-
panyalar içerisinden amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen, son yıllarda 
ön plana çıkan 6 kampanya afişi nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan 
göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak ele alınmıştır. Çalışmada kampanya 
afişleri Fransız dilbilimci Roland Barthes’ın göstergebilim anlayışı ışığında analiz 
edilmiştir. Elde edilen bulgular bağlamında kampanyalarda, hüzün duygusu ön 
plana çıkarılarak cinsel sömürü mağdurlarının sunulduğu ve cinsel sömürünün 
sonlanması için kitlelerin yetkililer ile işbirliği içerisine girmesinin teşvik edilmeye 
çalışıldığı ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan ticareti, Cinsel Sömürü, Sömürü, Kampanya, Afiş
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The Sexual Exploitation 
Dimension of The 

Human Trafficking: The 
Examination on The Posters 
of Campaigns Against The 

Sexual Exploitation
Elif AKTAŞ*, Ferit Arda ARICA**

Abstract

Sexual exploitation constitutes an important dimension of human trafficking. Many 
victims of human trafficking are subjected to sexual exploitation and forced to 
work as sex workers every year. At this stage, it is aimed to raise awareness against 
sexual exploitation and to prevent sexual exploitation, preparing campaigns by 
national and international organizations. Within the scope of this study, it is aimed 
to explain the messages that are intended to be given and to reveal how victims of 
sexual exploitation are presented in campaigns about sexual exploitation in hu-
man trafficking. For this purpose, six campaign posters which were determined 
by using the purposive sampling method among the campaigns prepared in the 
international field were anayzed by using semiotic analysis method which is one of 
the qualitative research methods. The posters of the campaign were examined in 
the light of French linguist Roland Barthes’ semiotics understanding. In the context 
of the findings, it was found that victims of sexual exploitation were presented with 
the sense of sadness and attempts were made to encourage the masses to cooperate 
with the authorities to terminate sexual exploitation.

Keywords: Human Trafficking, Sexual Exploitation, Exploitation, Campaign, Pos-
ter
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Giriş

İnsan ticaretinin yol açtığı önemli problemlerden birini cinsel sömürü 
oluşturmaktadır. Ülkelerinden daha iyi bir yaşam elde etmek için ayrılan 
kadınlar, kimi zaman insan kaçakçılarının elinde cinsel istismara maruz 
bırakılabilmektedir. İnsan tacirlerinin elinde cinsel sömürüye maruz ka-
lan kadınlar, para karşılığında fuhşa zorlanabilmektedir. Bu aşamada, in-
san ticareti mağdurları insan kaçakçısı tehdidi altında cinsel sömürüye 
maruz kalmaya devam etmektedir. Diğer yandan mağdurlar, ülkelerinde 
bulunan ailelerine maddi olarak yardımda bulunmak için de cinsel sö-
mürünün sürmesine izin verebilmektedir. İnsan kaçakçılığının yol açtığı 
cinsel sömürünün önüne geçebilmek için yasalar yoluyla yaptırımlar geti-
rilmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan 
kampanyalar ile cinsel sömürüye yönelik uluslararası alanda duyarlılık 
oluşturulması ve kitlelerin cinsel sömürüye karşı harekete geçmesi amaç-
lanmaktadır. Cinsel sömürüyü konu alan kampanyalar kimi zaman doğ-
rudan resmi kurumlar tarafından kimi zaman da sivil toplum kuruluşları 
tarafından hazırlanabilmektedir. Hazırlanan kampanyalarda farklı başlıklar 
altında cinsel sömürünün yol açtığı zararların ortaya konulması ve bu yolla 
cinsel sömürünün önüne geçilebilmesi için bireylerin desteğinin alınması 
amaçlanmaktadır. 

Cinsel sömürüyle ilgili uluslararası literatürde pek çok farklı konu 
ve içerikte çalışmanın olduğu görülmektedir. Gerçekleştirilen çalışmaların 
derleme çalışmalar olduğu ve genel olarak çocukların cinsel sömürüsüne 
odaklandığı ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 1. Uluslararası Alanda Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismar Alanında 
Yapılan Akademik Çalışmalar

Yazar/lar Çalışmanın Konusu Çalışmanın 
Yöntemi Çalışmanın Sonucu

Shouvlin 
(1981)

Çocukların cinsel 
sömürüsünün önlenmesini

Derleme 
Çalışma

Çocukların cinsel sömürü 
sorununun ciddiyetinin ve aci-
liyetinin ön plana çıkarılması

Russell 
(1984)

Tecavüz, çocuk cinsel 
istismarı ve işyerinde 
taciz boyutunda cinsel 

sömürüyü

İçerik 
Analizi

Tecavüz mağduriyeti yaşayan-
ların önemli bir kısmı 15-24 

yaş arası 
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Ennew 
(1986)

Çocukların cinsel 
sömürüsünü

Derleme 
Çalışma

cinsel sömürü, daha geniş 
sosyal bağlamda incelenmesi 

gerektiği
Lloyd 
(1991)

Şiddet açısından cinsel 
sömürüyü

Derleme 
Çalışma Eğitim ön plana çıkarılması

Jeffreys 
(1999)

Seks turizmi boyutunda 
küreselleşen cinsel sö-

mürüyü

Derleme 
Çalışma

İnsan haklarının ihlali olarak 
sorgulanması

Hughes 
(2000)

İnternet ve seks 
endüstrisinde küresel 

cinsel sömürü ortaklarını

Derleme 
Çalışma

Küresel seks endüstrisinin 
internetteki genişlemesi, mağ-
durlara verilen zararı arttırdı

Mikhail 
(2002)

Çocuk evliliği ve çocuk 
fuhşu olarak cinsel 

sömürüyü

Derleme 
Çalışma

Yoksulluk, çocukların cinsel 
sömürüye karşı savunmasız-

lıklarına en büyük katkı sağla-
yan faktördür.

Hughes 
(2002a)

Kadın ve çocukların 
cinsel sömürüsünde yeni 

iletişim ve bilgi teknoloji-
lerinin kullanımını

Derleme 
Çalışma

Kadın ve çocukların cinsel 
sömürüsünde internet kulla-

nılmakta

Hughes 
(2002b)

Rusya Federasyonu’nda 
cinsel sömürü ticaretini

Derleme 
Çalışma

Göç dalgası cinsel sömürünün 
oluşmasında etkilidir

Long 
(2004)

Cinsel sömürü için kadın 
ticaretine antropolojik 

bakış açılarını

Derleme 
Çalışma

İnsan ticareti içerisinde cinsel 
istismar dünya çapında bir 

fenomen olmakta
Chase ve 
Statham 
(2005)

İngiltere’deki çocukların 
ve gençlerin ticari ve 
cinsel sömürüsünü

Görüşme 
Tekniği

Eğitim ve bilinçlendirme 
konusunda daha fazla çalışma 

yapılması gerekmekte

Lehti ve 
Aromaa 
(2006),

Cinsel sömürü boyutunda 
insan kaçakçılığını

Derleme 
Çalışma

Hem bölgesel hem de ulus-
lararası olarak etkin polis ve 
istihbarat işbirliğini gerektir-

mekte

Miller vd. 
(2007)

Göç ve kadın sağlığı açı-
sından cinsel sömürüyü;

Vaka Ra-
poru

Sağlık çalışanlarına insan 
ticareti konusunda eğitim ve 

öğretim yapılması gerekmekte

Askola 
(2007)

Avrupa Birliğinde kadın 
tacirliğine cinsel sömürü 

için yasal tepkileri

Derleme 
Çalışma

İnsan ticaretinde cinsel 
sömürü, yasal konu olmakta

Joffres vd. 
(2008)

Cinsel kölelik açısından 
Hindistan’da ticari cinsel 

sömürüyü

Derleme 
Çalışma

İnsan ticareti mağdurlarının 
rehabilitasyonu ve yeniden 

bütünleştirilmesi gerekmekte

Türkiye’de cinsel sömürü ve cinsel istismar alanında yapılan çalış-
maların sınırlı bir oranının insan ticareti özelinde incelendiği ortaya çık-
maktadır. Diğer yandan insan ticareti boyutunda cinsel sömürüyü ele alan 
kampanyaları inceleyen herhangi bir akademik çalışmaya rastlanmamak-
tadır. Türkiye’de konuyla ilgili yapılan çalışmaların daha çok çocuk cinsel 
sömürüsüne yönelik gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır.
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Tablo 2. Türkiye’de Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismar Alanında 
Yapılan Akademik Çalışmalar

Yazar/lar Çalışmanın Başlığı Çalışmanın 
Yöntemi Çalışmanın Sonucu

Ayral (1998)
Çocukların Cinsel 

İstismarı Suçu ve Bu 
Suçla Mücadele

Derleme 
Çalışma

Ulusal ve uluslararası iş birliği 
ve kurumlar arası koordinasyo-

nun gerekliliği

Yücel ve 
Ögel (2008)

Çocuklara Yönelik 
Cinsel Sömürü ve 

Biçimleri

Derleme 
Çalışma

Cinsel sömürüye yönelik 
toplumsal farkındalığın oluş-

turulması

Aktepe 
(2009)

Çocukluk Çağı Cinsel 
İstismarı

Derleme 
Çalışma

Toplumda risk altındaki birey-
lerin bakım ve korunmasında 

yetersizlik olması

Öztop ve 
Özcan 
(2010)

İstismar Vakalarının 
Sosyodemografik ve 
Klinik Özelliklerinin 

Değerlendirilmesi

İçerik 
Analizi

İstismara uğrayan çocuk ve 
ergenlerin yakından ve uzun 

süreli takip edilmesi

Dinler 
(2010)

Cinsel Sömürü Amaçlı 
İnsan Ticareti Su-
çunun Yöntemi ve 
Mağdurları (Isparta 

Örneği)

Metin 
İncelemesi 

(Arşiv 
Taraması) 

ve Görüşme

Cinsel sömürüde toplumsal, 
ekonomik ve siyasal problem-

lerin birlikte ele alınması 

Göker vd. 
(2010)

Cinsel İstismar Mağ-
duru Olan Çocukların 

Başvuru Şekilleri, 
Klinik ve Sosyode-
mografik Özellikleri

İçerik 
Analizi

Psikiyatrik belirtilerin ve anne-
lerin farkındalığının çocuklar-
da cinsel istismarın açıklanma-

sını etkileyebilmesi

Kır (2013)

Çocuklara Yönelik 
Cinsel Taciz ve 
İstismara Karşı 
Önleyici Eğitim 

Çalışmaları

Derleme 
Çalışma

Cinsel sömürüye karşı önleyici 
eğitimler verilmesinin gerek-

liliği 

Cinsel sömürüyü konu alan literatür kapsamlı bir şekilde incelen-
diğinde, cinsel sömürüye karşı hazırlanan kampanyaları ele alan herhangi 
bir akademik çalışmaya rastlanılmamıştır. Diğer yandan cinsel sömürü-
ye karşı hazırlanan kampanyaların etki düzeylerini ortaya koyan herhan-
gi bir akademik çalışma da literatürde bulunamamıştır. Bu açıdan cinsel 
sömürüyü konu alan kampanyalarla ilgili akademik literatürde önemli bir 
boşluğun olduğu gözlemlenmektedir. Çalışmada, insan ticareti boyutun-
da cinsel sömürüyü konu alan kampanyalarda verilen mesajların, cinsel 
sömürü mağdurlarının sunumunda ve kampanyalarda inşa edilen mitlerin 
ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında “Ulusal ve ulusla-
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rarası kuruluşlar tarafından hazırlanan kampanyalarda cinsel sömürünün 
önlenmesine yönelik hangi mesajlar verilmektedir?” sorusunun cevaplan-
dırılmasına çalışılmıştır.

Cinsel sömürüyü konu alan tüm kampanyalar çalışmanın evrenini 
oluşturmaktadır. Buna karşın tüm kampanyalara ulaşmanın güçlüğünden 
dolayı çalışmada örneklem kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, kampan-
yalar içerisinde evreni en iyi yansıtacağı düşünülen 6 kampanya amaçlı 
örneklem metodu kullanılarak seçilmiş ve çalışma kapsamında analiz edil-
miştir. Çalışmada örneklem olarak belirlenen kampanyaların göstergebi-
limsel analize tabi tutulabilecek türde olmasına, doğrudan cinsel sömürüyü 
konu almalarına ve verilen mesajların evrensel nitelik taşımasına dikkat 
edilmiştir. 

Çalışmada elde edilecek bulgular ışığında ulusal ve uluslararası 
kuruluşların cinsel sömürünün önlenmesine yönelik ne gibi bir rol oyna-
dıklarının açıklanması hedeflenmiştir.  Ayrıca çalışma, cinsel sömürünün 
olumsuz yanlarının kampanyalar özelinde nasıl sunulduğunun açıklaması 
bakımından da önem taşımaktadır.  

1. İstismar Türleri

İstismar türleri fiziksel, cinsel ve psikolojik olmak üzere üç ana başlık 
altında toplanmaktadır. 

1. 1. Fiziksel istismar

Fiziksel istismar, bir kişinin başka bir kişi veya kişiler tarafından fiziksel 
olarak darp edilmesi ve zarar görmesini ifade etmektedir. Fiziksel istis-
mara maruz kalan bireyden arzu edilen bir eylemi yapması istenmektedir. 
Özellikle, bireylerin iradeleri dışında gelişen durumlarda, bir davranışın 
yapılmaya zorlanması sürecinde fiziksel istismar söz konusu olabilmekte-
dir. Diğer yandan bireyin herhangi bir eylemi sürekli olarak yapmasını sağ-
lamak için korku ve baskı oluşturmak amacıyla da fiziksel istismar ortaya 
çıkabilmektedir. Fiziksel istismar sonucunda bireyde belirli yaralanmalar 
meydana gelebilmekte ve birey acı çekebilmektedir. Kimi zaman fiziksel 
istismar, bireyin sağlığı üzerinde kalıcı hasarlara yol açabilmekte ve hat-
ta bireyin hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir. Çocuklar, fiziksel 
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istismar sürecinde özellikle mağdur olabilmektedir. Bu aşamada çocuklar, 
ailelerinin istemediği bir davranışı gerçekleştirdiği veya istediği bir dav-
ranışı gerçekleştirmediği için fiziksel istismara uğrayabilmektedir. Özel-
likle çocuk işçiler üzerinde etki kurmak ve onları istenilen şekilde yön-
lendirmek için şiddete başvurulabilmektedir. Çocuğun, yetişkin bir bireye 
göre fiziksel olarak karşılık veremeyeceği düşüncesi, çocukların fiziksel 
istimara uğramasına neden olabilmektedir. Bu aşamada çocuklar özgürlük-
lerini kaybedebilmekte ve doğrudan fiziksel istismara uğradıkları kişilerin 
direktifleri doğrultusunda yaşamlarını sürdürebilmektedir. Çocukluk çağı 
fiziksel istismarı, çocukluk ve ergenlikte tezahür etmekte ve yetişkinlikte 
de devam edebilmektedir (Diaz vd., 2017, s. 726). Fiziksel istismar so-
nucunda bireyde kişilik bozukluğu ve yüksek oranda stres gibi olumsuz 
etkiler meydana gelebilmektedir. 

1. 2. Psikolojik istismar

Psikolojik istismar, bireyin ruh sağlığı üzerinde bir kişi veya kişiler ta-
rafından meydana getirilen bozulmaları ifade etmektedir. Kişi psikolojik 
istismar sonucu travma yaşayabilmekte ve bu travma sosyal hayatını olum-
suz yönde etkileyebilmektedir. Birey psikolojik istismar sonucunda yoğun 
stres yaşayabilmektedir. Stres sonucunda birey; nerede, nasıl hareket ede-
ceği ile ilgili tereddütlere düşebilmekte ve bireyin sosyal hayatında davra-
nış bozuklukları meydana gelebilmektedir. Bireyin fiziksel ve/veya cinsel 
istismara uğraması sonucunda da psikolojik istismar oluşabilmektedir. Bu 
açıdan her üç kavram da birbirleri ile ilişkili olarak ortaya çıkabilmektedir. 
Bireyin bir eylemi gerçekleştirme konusunda baskıya maruz kalması, birey 
üzerinde psikolojik istismarın oluşmasına yol açabilmektedir. Sözlü veya 
sözsüz eylemlerle zihinsel sıkıntılar meydana gelebilmektedir (Liu vd., 
2017, s. 897). Psikolojik istismar sonucunda birey üzerinde aşırı heyecan, 
korku, çekingenlik ve karar alamama gibi olumsuzluklar oluşabilmektedir.

1. 3. Cinsel istismar

Cinsel istismar, bireyin iradesi dışında cinsel sömürüye maruz kalması-
nı ifade etmektedir. Bu aşamada kişi, birisi veya birileri tarafından zor-
la alıkonulup cinsel istismara maruz kalabilmektedir. Özellikle çocuklar 
üzerinde cinsel sömürü vakalarına sıkça rastlanabilmektedir. Nitekim 
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çocuk gelin olarak ailelerinin rızasıyla veya zorla evlendirilen çocuklar, 
evlendiği kişiler tarafından iradelerinin dışında sıkça cinsel istismara 
uğrayabilmektedir. Bu aşamada çocukların yasal haklarını savunacak 
yeterlilikte olamayacakları ve yetişkin bir bireye göre daha kolay kontrol 
altında tutulabilecekleri düşüncesi, çocukların cinsel istismarla karşılaşma 
olasılığını artırmaktadır. Bunun dışında cinsel istismar özellikle insan tica-
retinde bireyin iradesi dışında, para karşılığında fuhşa zorlanmasıyla mey-
dana gelebilmektedir. İnsan ticareti ile fuhuş ve cinsel istismar kelimeleri 
iç içe geçen kavramlar olabilmektedir. Bu aşamada cinsiyete dayalı şiddet, 
ekonomik ve sosyal eşitsizlikler gibi güvenlik açıkları cinsel istismar riski-
ni şekillendirebilmektedir (Rocha‐Jimenez, 2018, s. 5).

2. İnsan Ticareti Bağlamında Cinsel Sömürü

İnsan ticareti, bireylerin baskı ve zorlama altında belirli kişi veya kişilerce 
emek ve cinsel sömürüye maruz bırakılmasını ifade etmektedir. İnsan 
ticareti boyutunda insanlar özgürlüklerini kaybetmekte ve belirli kişilerin 
kontrolünde hareket etmeye başlamaktadır. Ulusal ve uluslararası organize 
bir suç olarak kabul edilen insan ticareti (Erdal, 2008, s. 79); bireylerin hür-
riyetini ellerinden alabilmekte, fiziksel ve psikolojik zararlara yol açabil-
mekte, baskı ve tehdit ile ortaya çıkabilmektedir. İnsan ticareti, organ-doku 
ticareti, emek sömürüsü, seks işçiliği, çocuk istismarı, çocuk evliliği gibi 
konuları bünyesinde barındırmaktadır. İnsan ticaretinin bu türlerinde, bire-
yin özgürlüklerinin kısıtlanması ve isteklerinin dışında belirli eylemlerde 
bulunması istenebilmektedir. 

İnsan ticaretinin gerçekleşmesinin altında pek çok neden 
bulunmaktadır. Buna karşılık, ekonomik nedenler insan ticaretinin 
küresel bir boyut kazanmasında önemli rol oynamaktadır. Özellikle insan 
kaçakçılarının insan ticareti yoluyla yüksek kazançlar elde etmesi, insan 
ticaretinin sistemli bir şekilde işleyen uluslararası bir suça dönüşmesine 
yol açmaktadır. Diğer yandan insan ticareti insan kaçakçılarına büyük 
maddi kazançlar sağlamasına karşın insan tacirleri mağdurları fiziksel ve 
psikolojik anlamda yıkıma uğrayabilmektedir (Akgün, 2016, s. 157). 

Uluslararası alanda yaşanan göç dalgaları insan ticaretinin güçlen-
mesinin en önemli nedenlerini oluşturmaktadır. İnsanların bulundukları ül-
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kelerde ekonomik, sosyal, kültürel veya siyasal nedenlerden dolayı başka 
ülkelere göç etmek zorunda kalması, insan ticaretine maruz kalmasına yol 
açabilmektedir. Nitekim insan ticareti güç dengesizliği, ucuz emek istemi 
yoksulluk gibi sosyal ve ekonomik nedenlerden beslenmektedir (Öztürk  
ve Ardor, 2007, s. 79). İnsanlar iyi bir işte çalışmak, daya iyi bir yaşam 
standardına kavuşmak veya maruz kaldıkları siyasal baskıları sonlandır-
mak için göç edebilmektedir. Bu aşamada insanlar ülkelerinden ayrılmanın 
en kolay yolu olarak insan kaçakçılarını görebilmekte ve onların yönlen-
dirmesi altında hareket edebilmektedir. 

Dünya genelinde 40 milyonun üzerinde insan ticareti mağduru ol-
duğu tahmin edilmektedir (NTV, 2019). Diğer yandan Birleşmiş Millet-
ler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (United Nations Office on Drugs and Crime, 
UNODC) verilerine göre; uluslararası alanda insan ticaretinin kapsamına 
bakıldığında insan ticareti mağdurlarının %78’sinin kadın, %32’sinin ise 
erkeklerden oluştuğu ortaya çıkmaktadır (UNODC, 2018, s. 25). Ayrıca 
dünya genelinde insan ticaretinde genel olarak zorla çalıştırma ve cinsel 
istismarın ön planda olduğu görülmektedir (UNODC, 2018, s. 27). Özel-
likle insan ticaretinin cinsel sömürü boyutu uluslararası alanda önemli bir 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

İnsan ticareti, eski dönemlerdeki köleliğin yeni bir terimi olarak or-
taya çıkmaktadır (Coonan ve Thompson, 2005, s. 43). İnsan ticareti boyu-
tunda ele alındığında cinsel sömürü, bireylerin insan kaçakçılarına bağımlı 
duruma gelmesi ve insan kaçakçılarının müşterilerine zorla veya tehditle 
cinsel hizmet vermelerini ifade etmektedir. İnsan kaçakçıları, insan tica-
reti mağdurlarından cinsel yönden faydalanabilmek için ilk olarak onları 
kendilerine bağımlı hale getirmektedir. Bu amaçla insan tacirleri tarafın-
dan bireyler kaçak olarak bulundukları ülkelerden sınır dışı olmakla tehdit 
edilmekte veya şiddet yoluyla istedikleri şekilde hareket etmeleri sağlan-
maktadır. Bu aşamada insan kaçakçılarının mağdurlar tarafından yetki-
lilere bildirilmemesi, cinsel sömürünün uzun süreli devam etmesine yol 
açabilmektedir. İnsan kaçakçılığı sorununda öncelikle cinsel istismar için 
ticareti yapılan kadın ve çocuklara odaklanılmaktadır (Alvarez ve Alessi, 
2012, s. 142).
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1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ulus ötesi seks ti-
careti önemli bir yükseliş yaşamıştır (Mameli, 2002, s. 67). Seks ticaretinin 
gelişmesinde ve insanların mağdur edilmesinde pek çok farklı kıstas bulu-
nabilmektedir. İnsanlar, daha iyi yaşam şartlarına kavuşabilmek amacıyla 
bulundukları ülkelerden başka ülkelere geçmek isteyebilmektedir. Buna 
karşın kimi zaman maddi imkânsızlıklar kimi zaman da yasal prosedürler 
insanların yaşamayı planladıkları ülkelere geçmesini engelleyebilmekte-
dir. Bu aşamada yurt dışına çıkmada ve çalışma izni elde etmede sorun 
yaşayan kişilerin yolu bir şekilde insan kaçakçıları ile kesişebilmektedir. 
İnsan kaçakçıları, bireylere daha iyi bir yaşama ve yüksek ücretli bir işe 
kavuşturacaklarını iddia edebilmekte ve bireyleri kendileri ile birlikte yurt 
dışına çıkması konusunda ikna edebilmektedir. İnsan kaçakçıları bireylerin 
güvenini kazanabilmek için pek çok farklı yöntem ve taktiğe başvurabil-
mektedir. Bireyler yurt dışına çıktıklarında beklentilerinin aksine olumsuz 
yaşam koşulları ve ağır çalışma şartları ile karşı karşıya kalabilmektedir. 
Yurt dışına insan kaçakçıkları aracılığıyla gelen bireyler, ülkelerine geri 
dönmek istediklerinde tehdit ve baskı ile karşılaşabilmektedir. Tüm bu sü-
reçte insan kaçakçıları bireyler üzerinde tamamen tahakküm kurabilmekte 
ve onları seks işçileri olarak çalıştırabilmektedir. Seks işçiliği, uluslararası 
seks ticaretinin oluşmasına yol açmaktadır (Bertone, 1999, s. 4). Seks işçisi 
olarak çalıştırılmaya zorlanan bireylerin tüm hakları ellerinden alınabil-
mekte ve tamamen insan kaçakçılarının denetiminde hareket edebilmek-
tedir. Bu aşamada insan ticareti mağdurları, gerek yurt dışına çıkarılma 
korkusu gerekse insan tacirlerinin tehditlerinden dolayı yetkililer ile temas 
kurmaktan çekinebilmektedir.

İnsan kaçakçıları, insan ticareti mağdurlarının pasaportlarına ve di-
ğer resmî belgelerine el koyabilmektedir. Kaçakçılar, tehdit ve baskının ya-
nında uyuşturucu, para ve duygusal yönden mağdurları kendilerine bağımlı 
hale getirebilmektedir. Bireylerin cinsel sömürüsü ise dünya genelinde ya-
şanan bir olgu olarak belirmektedir (Sabella, 2011, s. 28).

İnsan kaçakçıları barlarda, kafelerde, eğlence merkezlerinde veya 
alışveriş merkezlerinde hedefledikleri kişilere ulaşabilmektedir. Diğer 
yandan son yıllarda kaçakçılar, hedeflerine sosyal medya platformları üze-
rinden de ulaşmaya başlamıştır (Dixon Jr, 2013, s. 36). Kendilerini farklı 
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kimliklerde tanıtabilen kaçakçılar, sosyal medya üzerinden oluşturdukları 
güvenle zaman içerisinde kurbanlarına ulaşabilmekte ve onların istedikleri 
yönde hareket etmesini sağlayabilmektedir. 

İnsan ticaretinde cinsel sömürünün en yoğun olarak yaşandığı du-
rumların başında zorla evlilik gelmektedir. İnsan kaçakçıları, kurbanlarını 
para karşılığında rızası dışında başka bireylere satabilmektedir. Bu süreçte 
mağdur zorla evlendirildiği kişi tarafından cinsel sömürüye maruz kala-
bilmektedir. Modern kölelik olarak nitelendirilen zorla evliliklerde birey 
korku, tehdit ve çaresizlik gibi etmenlerden dolayı yetkililere başvurmak-
tan kaçınabilmektedir. Cinsel sömürü, kadınların cinsel köleliği olarak 
addedilebilmektedir (Kempadoo, 2015, s. 8). Zorla evlilikte bireyin insan 
kaçakçılarından ve kendiyle zorla evlendirilen kişiden şikâyetçi olmaktan 
çekinmesi, yetkililerin cinsel sömürünün önüne geçmesinde önemli bir en-
gel olmaktadır. İnsan ticaretinde cinsel sömürü her zaman insan kaçakçı-
larının baskı ve tehditleri ile gerçekleşmemektedir. Özellikle insan ticareti 
sonucunda evsiz duruma düşen mağdurlar, temel ihtiyaçlarını giderebil-
mek adına seks işçiliğini seçebilmektedir. 

İstismara uğrayanların önemli bir bölümünü ise çocuklar oluş-
turmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün  2017 yılı verilerine göre dünya 
genelinde bir milyarın üstünde çocuk fiziksel, psikolojik veya cinsel is-
tismara maruz kalmaktadır (PBC, 2019). Son yıllarda iç savaş ve çatış-
malar nedeniyle yaşanan göçler sonucunda çocukların mülteci durumuna 
düşmesi nedeniyle dünya genelinde pek çok çocuğun fiziksel, psikolojik 
ve cinsel istimara maruz kalması söz konusu olmaktadır. Özellikle mülteci 
durumdaki çocuklar için cinsel istismar önemli bir konu olarak ön plana 
çıkmaktadır. Ülkesinde ve ailesinin yanında bulunan bir çocuğa oranla 
farklı bir ülkede ailesinden uzakta olan bir çocuğun cinsel istismara uğ-
rama olasılığının daha yüksek olabileceği söylenebilmektedir. Mülte-
ci çocukların bulundukları ülkelerde yasal kayıtlarının olmaması cinsel 
sömürüye karşı temel hak ve özgürlüklerini arama konusunda zorluk 
yaşamalarına yol açabilmektedir. Ayrıca göç sonrası dönemler geride kalan 
ailelerin sağlık, refah ve aile yapılarını da etkilemektedir (Siriwardhana vd. 
2015, s. 885). Diğer yandan mülteci çocukların bulundukları ülkenin dili-
ni konuşamaması da bir diğer önemli problem olarak ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü bu süreçte yaşadığı ülkenin dilini bilmeyen çocuk, maruz kaldığı 
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cinsel sömürüyü yetkililere bildirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşayabil-
mektedir. 

3. Cinsel Sömürüye Karşı Yürütülen Kampanyalar 

Günümüzde insan ticaretinin yol açtığı cinsel sömürünün ortadan kaldı-
rılması için ulusal ve uluslararası alanda pek çok resmî örgüt çalışmalarda 
bulunmaktadır (Friesendorf, 2007, s. 379; O’Brien, 2016, s. 205). Bu aşa-
mada ilk olarak cinsel sömürünün kanunlarda önemli bir suç olarak nite-
lendirilmesine çalışılmaktadır. Özellikle çocuk yaşlarda cinsel sömürüye 
yönelik suçlara ağır yaptırımlar getirilmektedir.  

Resmî kurumların yanında sivil toplum örgütleri (STK) de dünya 
genelinde cinsel sömürünün sonlanabilmesi için yoğun bir şekilde faaliyet 
yürütmektedir (McDonald, 2014, s. 125). Özellikle ulusal ve uluslarara-
sı faaliyet gösteren pek çok STK Latin Amerika, Asya ve Afrika’da ge-
lişmekte olan ülkelerdeki insan kaçakçılığı yoluyla meydana gelen cinsel 
sömürü ile mücadele etmektedir. STK’ler, kimi zaman resmî kurumlar ile 
koordineli olarak kimi zaman da resmî kurumlardan bağımsız olarak dünya 
genelinde cinsel sömürüye karşı farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. 
Bu aşamada insanları cinsel istismara karşı harekete geçirmeyi amaçlayan 
kampanyalar yürütmektedir. 

Pek çok örgütün kampanyalarında genel olarak cinsel sömürü mağ-
durlarının başına gelen olumsuzluklar üzerinde duyarlılık oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Bu aşamada örgütler, kadın ticaretine dikkat çekmek-
tedir (Bernstein, 2010, s. 45). Bu yolla kitlelerin cinsel sömürü mağdurla-
rına yönelik daha bilinçli hareket etmesinin sağlanması hedeflenmektedir. 
Diğer yandan STK’ler, cinsel sömürüye neden olan insan kaçakçılarına, 
onlara yardım edenlere ve cinsel sömürüye yol açan kişilere yönelik olarak 
yasal ve toplumsal baskı oluşturan kampanyalara yönelmektedir. STK’le-
rin kampanyalarında cinsel sömürünün uluslararası alanda büyük bir suç 
olduğuna ve yasal olarak ağır şekilde cezalandırıldığına vurgu yapılmak-
tadır. Bu yolla cinsel sömürünün yaygınlık kazanmasının önüne geçilmeye 
çalışılmaktadır. 

STK’lerin kampanyalarında kitlelerin cinsel sömürüye karşı daha 
duyarlı olması amaçlanmakta ve bu şekilde kitlelerin herhangi bir cinsel 
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sömürü olayı ile karşılaştıklarında doğrudan yetkililer ile temas kurması 
teşvik edilmektedir. Kampanyalarda, cinsel sömürü mağdurlarının insan 
kaçakçılarının esaretinden kurtarıldıktan sonra rehabilitasyon merkezle-
rinde topluma tekrar adapte olabildikleri aktarılmaktadır. STK’lerin kam-
panyaları kapsamında cinsel sömürü mağdurları başlarından geçen olum-
suzlukları anlatma şansı elde edebilmektedir. Diğer yandan kampanyalar 
yoluyla cinsel sömürü mağdurlarının yaşadıkları basında yer bulabilmek-
te ve kamuoyunda cinsel sömürünün gündem olması sağlanabilmektedir. 
STK’lerin kampanyaları özellikle hükûmetlerin cinsel sömürüyle mü-
cadele etmekte zorlandığı alanlarda etkili olabilmektedir. Kampanyalar 
bu süreçte insan ticaretinin temelini oluşturan yasa dışı göçlere yönelik 
mesajlar da verebilmektedir (Nieuwenhuys ve Pécoud, 2007, s. 1674). Bu 
yolla kampanyalarda insanların en baştan yasa dışı göçe yeltenmelerini 
önlemek ve insan kaçakçılarının eline düşmelerinin önüne geçmek 
amaçlanabilmektedir. 

STK’ler kampanyalarını geleneksel medya araçları olarak adlandı-
rılan gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları yoluyla sürdür-
menin yanında yeni medya olarak nitelendirilen sosyal medya platformları 
üzerinden de yürütebilmektedir. Sosyal medya pek çok örgüt için önemli 
bir iletişim aracı haline gelmiştir (Kaplan ve Haenlein, 2010, s. 59). Sosyal 
medyanın ucuz maliyeti, geniş kitlelere seslenebilmesi ve hızla güncelle-
nebilme gibi özellikleri, örgütler için sosyal medyayı önemli bir araç haline 
getirmektedir. Diğer yandan sosyal medyanın kullanıcılarına sunduğu çift 
yönlü iletişim olanağı kampanyalar sırasında cinsel sömürü mağdurları ile 
STK’lerin doğrudan iletişime geçebilmesini sağlamaktadır. Bu aşamada 
kampanyalar, mağdurların yetkililer ile temasa geçme konusunda çekin-
genliği ve korkularını aşmalarında da yardımcı olabilmektedir. 

4. Metodoloji  

Çalışmada insan ticareti bağlamında belirlenen kampanya afişleri, nitel 
araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi 
kullanılarak incelenmiştir. Göstergebilim, insanlar tarafından göstergelere 
atfedilen anlamları ortaya koyan bir bilim dalıdır (Guiraud, 2016, s. 17). 
Gösterge ise bir somut veya soyut bir kavramın başka bir kavram yerine 
kullanılmasını ifade etmektedir.
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Çalışma kapsamında kampanyalar, Fransız dilbilimci Roland Bart-
hes’ın (1915-1980) göstergebilim kavramları ışığında analiz edilmiştir. 20. 
yüzyılın ilk yarısında göstergebilim, Charles Sanders Peirce ve Ferdinand 
de Saussure’ün çalışmaları ile bilim haline gelmiştir. Saussure’ün etkisinde 
kalan Barthes, Saussure’ün ortaya koyduğu gösteren ve gösterilen kavram-
larını benimsemiştir. Ayrıca Barthes, düzanlam ve yananlam kavramlarını 
göstergebilime kazandırmıştır (Barthes, 2016, s. 84). Gösteren, gösterge-
nin herkes tarafından kabul edilen evrensel anlamını, gösterilen ise göster-
genin kültür içerisinde şekillenen öznel anlamını ifade etmektedir (Rifat, 
2013, s. 107). Düzanlam, göstergelerin insanların zihinlerinde beliren ilk 
anlamı açıklamaktadır. Yananlam ise göstergelerin altında yatan ikinci ve 
öznel anlamları ortaya koymaktadır (Barthes, 2015, s. 17). Anlamlar kül-
türden kültüre farklılaşabilmekte (Çetin vd., 2018, s. 39) ve her iki kav-
ramda anlamlar birbirinden farklı olmaktadır (Gülada vd., 2019, s. 1086). 
Diğer yandan yananlam ile kültürel olan doğallaşabilmektedir (Barthes, 
2017, s. 18).

Barthes, yananlamların oluşmasında mitlerin önemli bir rol oyna-
dığını savunmaktadır. Mit ise bir kültürün çevresinde yaşanan durumlara 
karşılık olarak ortaya koyduğu hikâyeleri ifade etmektedir (Fiske, 2017, s. 
185). Mitler, kitle iletişim araçlarının etkisiyle toplum içerisinde inşa edile-
bilmektedir. Böylece mitler yoluyla belirli gerçekliklerin toplumda egemen 
olması sağlanabilmektedir. Çalışmada kampanya afişleri, gösteren, göste-
rilen, düzanlam, yananlam ve mit kavramları ışığında analiz edilmiştir.  

5. İnsan Ticareti Bağlamında Cinsel Sömürüyü Konu Alan 
Kampanya Afişlerinin Göstergebilimsel Analizi

Çalışmanın bu bölümünde Heal Trafficking Sivil Toplum Kuruluşu, Ço-
cukları Kurtarın Vakfı, Çocuk Haklarını Koruma Vakfı, Barnardo’s Vak-
fı, Birleşmiş Milletler Kadınlar Kalkınma Fonu ve İsrail Kadın Ağı Si-
vil Toplum Kuruluşu olmak üzere toplam 6 kuruluşun cinsel sömürüyü 
konu alan kampanya afişleri göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak 
incelenmiştir. 

Çalışmadaki kampanyalar, dünyadaki reklam kampanyalarının bir 
araya getirildiği Ads of the World (ADS) adlı internet sitesinden alınmıştır. 
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Çalışmada ADS sitesinden yararlanılmasının temel nedeni, sitede alanında 
ön plana çıkan reklamlara yer verilmesidir. Bu açıdan çalışmanın evrenini 
en iyi şekilde yansıtacağı düşünülen ADS’de yer alan reklamlar, çalışma-
nın örneklemi olarak belirlenmiştir. ADS’de insan ticareti ve cinsel sömürü 
konulu reklamlar farklı başlıklar altında bulunduğundan, her iki başlığı ta-
şıyan reklamların sitedeki sayısı net olarak ortaya çıkamamaktadır. Bu aşa-
mada çalışmada sitedeki reklam kampanyaları üzerinden yapılan genel bir 
inceleme sonucunda amaçlı örneklem metodu kullanılarak altı kampanya 
çalışmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Çalışmada seçilen reklam kam-
panyalarının insan ticareti ve cinsel sömürü konularını birlikte ele almasına 
önem verilmiş, her iki başlıktan birine yer vermeyen kampanyalar çalışma-
nın dışında tutulmuştur. Diğer yandan çalışmada reklamların günümüzdeki 
yansımasını ortaya koyabilmek için 2000 yılından itibaren yayınlanan rek-
lamlara yer verilmiştir. 

5. 1. Heal Trafficking Sivil Toplum Kuruluşunun kampanya afişi

Heal Trafficking, insan ticaretini sona erdirmeye, insan ticareti mağdurla-
rını halk sağlığı açısından desteklemeye adanmış, 35 ülkede faaliyet göste-
ren bir sivil toplum kuruluşudur (Heal Trafficking, 2019). Kampanya, 2019 
yılında Grey reklam ajansı tarafından hazırlanmıştır. Kampanya afişlerinin 
hangi kitle iletişim araçları yoluyla kitlelere sunulduğuna dair bilgiye yer 
verilmemektedir. Kampanya düzanlam açısından incelendiğinde, kampan-
yada elinde ışık olan bir adamın bir gözü incelediği görülmektedir. Gö-
zün içerisinde ise insan ticareti sonucunda cinsel sömürüye maruz kalan 
kadınların yaşadıklarının farklı açılardan sunulduğu ortaya çıkmaktadır. 
Kampanya afişinde «İnsan kaçakçılığı mağdurlarının % 66’sı istismar sı-
rasında acil serviste sağlık hizmeti görmektedir. Healtrafficking.org adre-
sinde onlara nasıl yardım edeceğinizi öğrenin.” yazılı kod bulunmaktadır. 
Kampanyada “İnsan kaçakçılığı teşhis edilebilir.” sloganı kullanılmaktadır. 
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Resim 1. Heal Trafficking Sivil Toplum Kuruluşunun Kampanya Afişi

(Kaynak: ADS, 2019a)

Yananlam açısından ele alındığında, afişte cinsel sömürünün insan 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsedildiği görülmektedir. Bu 
açıdan kampanya “Cinsel sömürü mağdurlarının büyük bir kısmı sağlık 
problemi yaşamaktadır.” üzerinden temellenmektedir. Kampanya kapsa-
mında cinsel sömürüye maruz kalan kişilerin, sağlık sorunları yaşadıkları 
ve yaşadıkları sağlık sorunlarından dolayı da tedavi gördükleri aktarılmak-
tadır. Mağdurların tedavileri süresince insan ticareti nedeniyle başlarına 
gelen tüm sorunların ortaya çıktığına vurgu yapılmaktadır. Bu süreçte kam-
panyada, mağdurların yaşadıkları problemlerin ortaya konulması ile mağ-
durlara yardım edilmesinin mümkün olabileceği aktarılmaktadır. Diğer 
yandan afişte yer alan yazılı kodlar ve afişte bulunan slogan, cinsel sömürü 
mağdurlarının tedavisi sürecinde ortaya çıkan bulgular ile mağdurlara yar-
dım edilebileceği mesajı verilmektedir. Kampanyada gözün içerisinde yer 
alan sahneler, cinsel sömürü mağdurlarının başlarına gelen tecavüz, tartak-
lanma, dayak, darp gibi olumsuz eylemleri ortaya koyan birer metonimi1 
olarak gösterilmektedir. Bu açıdan kampanyada cinsel sömürü mağdurları 
ile temas kurulduğunda, onların yaşadıkları problemlere vâkıf olunabilece-

1 Metonimi, birbirleri ile belirli bir şekilde bağlantısı olan iki kavramdan birinin diğeri yerine 
kullanılmasını ifade etmektedir. 
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ği ve problemlerine çözüm bulunabileceği aktarılmaktadır. Bu süreçte yet-
kililerde ve kamuoyunda cinsel sömürü mağdurlarına yönelik duyarlılığın 
oluşturulmaya çalışıldığı ortaya çıkmaktadır.

Tablo 3. Heal Trafficking Sivil Toplum Kuruluşunun Kampanya Afişi

Gösteren Göz, doktor, cinsel sömürü 
Gösterilen Mağduriyet, sağlık sorunu

Düzanlam Gözün içerisinde cinsel sömürü mağdurlarının yaşadıklarının 
ortaya konulması

Yananlam Tedavi gören cinsel sömürü mağdurlarının yaşadıkları prob-
lemlerin ortaya çıkarılabilmesi

Mit Cinsel sömürü mağdurlarının büyük bir kısmı sağlık proble-
mi yaşamaktadır

5. 2. Çocukları Kurtarın Vakfının kampanya afişi

Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), 1919 yılında çocukların ya-
şamlarını iyileştirmek için daha iyi eğitim, sağlık ve ekonomik fırsatlar 
ortaya koymak ve afetler, savaş ve diğer çatışmalar gibi durumlarda acil 
yardım sağlamak amacıyla kurulmuştur (STC, 2019). Kampanya, 2009 
yılında M&C Saatchi reklam ajansı tarafından hazırlanmıştır. Kampan-
ya afişleri, hazırlanan sergi kapsamında kitlelere sunulmuştur. Düzanlam 
açısından incelendiğinde afişte eski bir yapının önünde oturmakta olan dört 
kızın olduğu görülmektedir. Afişte yer alan kızların üzerinde de yerel kıya-
fetler bulunmaktadır. Afişin sağında ayakta duran iki kişi daha yer almak-
tadır. Afişin hemen sol üstünde de “Bunu geçmişte bırakmalıyız.” şeklinde 
kampanya sloganı aktarılmaktadır. Afişte kızlardan birinin bir taburenin 
üzerinde oturduğu ve çevresinde camdan bir vitrinin olduğu görülmektedir. 
Cam vitrinin hemen altında da «Çocuk istismarı, Bangladeş, 2009” yazı-
sı bulunmaktadır. Afişin altında da “Günümüzde çocukların hala askere 
alındığını, seks işçisi olarak çalıştırılmaya zorlandığını veya suyu temizle-
yemediklerini düşünmek korkutucu. Bunlar, Çocukları Kurtarın Vakfının 
ortadan kaldırmaya çalıştığı şeylerden bazılardır. 3-12 Temmuz tarihlerin-
de Collins ve Spencer Streets köşesinde bulunan Southern Cross Station’da 
eşsiz ‹Geçmişi Yap› sergimizi kaçırmayın.” yazılı kodları yer almaktadır. 
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Resim 2. Çocukları Kurtarın Vakfının Kampanya Afişi

(Kaynak: ADS, 2019b)

Yananlam boyutunda değerlendirildiğinde, kampanyada cinsel sö-
mürünün kimi zaman insanların köleliğine yol açabileceği mesajının ve-
rilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu açıdan kampanya “Cinsel sömürü 
esarete yol açmaktadır.” miti üzerine temellenmektedir. Afişte Asya ülkesi 
Bangladeş özelinde kız çocukların cinsel sömürüye maruz kalması konu 
edinilmektedir. Afişte yer alan cam vitrin ile kadınların cinsel sömürüsüne 
yol açan kadınların para karşılığında satılmasının tarihe karışması gereken 
bir olgu olması gerektiği vurgulanmaktadır. Nitekim kampanyada yer alan 
yazılı kodlar da görsel kodlar üzerinden verilen bu mesajı desteklemek-
tedir. Müzelerde tarihi eserleri korumak amacıyla kullanılan vitrinin kız 
çocuğun çevresinde bulunması ve altında “Çocuk istismarı, Bangladeş, 
2009” yazılı kodu ile çocuk istismarının da 2009 yılı itibariyle sonlanması 
gerektiği aktarılmaktadır. Böylece kampanyada, para karşılığında kız ço-
cukların satılmasının ve bu nedenle cinsel sömürüye maruz kalmalarının 
günümüzde olmaması gereken bir durum olduğu belirtilerek, cinsel sömü-
rüye yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. 
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Tablo 4. Çocukları Kurtarın Vakfının Kampanya Afişi

Gösteren Kız çocuklar, cam vitrin
Gösterilen Cinsel sömürü, çocuk istismarı
Düzanlam Kız çocukların cam vitrin içerisinde bulunması

Yananlam Cinsel sömürünün ve çocuk istismarının tarihe karışması 
gerektiği

Mit Cinsel sömürü esarete yol açmaktadır

5. 3. Çocuk Haklarını Koruma Vakfının kampanya afişi

Çocuk Haklarını Koruma Vakfı (CPCR), Taylandlı çocukların her türlü 
istismar, ihmal ve sömürüden korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuş-
tur. Vakıf, yalnızca cinsel, fiziksel ve duygusal olarak istismara uğramış 
kişilere yardım etmekle kalmamakta, mağdur olan her çocuğun büyüme 
sürecine ve rehabilite edilmesine de yardım etmektedir. Vakıf ayrıca risk 
altındaki gençlere burslar, mesleki eğitim ve önleme programları sunmak-
tadır (CPCR, 2019). Kampanya 2014 yılında, Leo Burnett reklam ajansı 
tarafından hazırlanmıştır. Kampanya afişlerinin hangi kitle iletişim araçları 
yoluyla kitlelere sunulduğuna dair bilgiye yer verilmemektedir. Düzanlam 
açısından incelendiğinde afişte bir adamın küçük bir kızın yakasından tut-
tuğu görülmektedir. Küçük kızın hemen arkasında ise yaşlı bir kadının ol-
duğu aktarılmaktadır. Görsel kodlar içerisinde küçük kızın ve yaşlı kadının 
yüzlerinde üzüntü ve korku olduğu yansıtılmaktadır. Afişteki her üç kişinin 
de bir evin yatak odasında olduğu gösterilmektedir. Kampanya kapsamın-
da “Acı bir ömür sürer.” sloganı kullanılmaktadır. Afişin altında “Başlama-
dan önce çocuk istismarının durdurulmasına yardımcı olun.” yazılı kodu 
bulunmaktadır.
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Resim 3. Çocuk Haklarını Koruma Vakfının Kampanya Afişi

(Kaynak: ADS, 2019c)

Yananlam açısından incelendiğinde, kampanyada cinsel sömürünün 
çocukluktan itibaren başlayabildiği ve bireyin maruz kaldığı cinsel sömü-
rünün etkilerinin bireyin ölümüne kadar sürebildiği mesajı verilmektedir. 
Bu açıdan kampanyada “Cinsel sömürünün etkileri kalıcıdır.” miti inşa 
edilmeye çalışılmaktadır. Afişteki adamın küçük kızı yakasından tutması, 
küçük yaştaki çocukların maruz kaldığı cinsel sömürünün bir temsili ola-
rak yansıtılmıştır. Afişte küçük kızın arkasında bulunan yaşlı kadın, küçük 
kızın yaşlılığının temsilidir. Normalde yaşlı kadın odada bulunmamakta, 
küçük kızın gelecekteki hali olarak sunulmaktadır. Görsel kodlar içerisinde 
küçük kızın yaşlanmış hâlinin arkasında sunulması ve hem küçük kızın 
hem de yaşlanmış hâlinin üzüntülü bir şekilde aktarılması ile cinsel sömü-
rünün insanların hayatını ölümlerine dek olumsuz yönde etkileyebileceği 
mesajı verilmektedir. Bu açıdan kampanyada bireylerin maruz kaldığı cin-
sel sömürünün etkilerinin uzun süreli olduğuna vurgu yapılarak cinsel sö-
mürünün bireyler üzerinde ne kadar büyük olumsuzluklara yol açabileceği 
konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Diğer yandan afişte 
yer alan yazılı kodlarda da cinsel sömürünün uzun süreli etkisinin orta-
dan kaldırılabilmesi için cinsel sömürünün başlamadan engellenmesinin 
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üzerinde durulmaktadır. Bu süreçte kitlelerden bireylerin yaşadıkları cinsel 
sömürüye karşı destek olmaları istenmektedir. 

Tablo 5. Çocuk Haklarını Koruma Vakfının Kampanya Afişi

Gösteren Küçük kız, yaşlı kadın
Gösterilen Esaret, uzun süreli mağduriyet

Düzanlam Küçük kızın arkasında yaşlı kadının olması ve bir adamın 
küçük kıza dokunması

Yananlam
İnsanların cinsel sömürüye maruz kalması, tüm 
yaşamlarının olumsuz yönde etkilenmesine yol 
açabilmektedir

Mit Cinsel sömürünün etkileri kalıcıdır 

5. 4. Barnardo’s Vakfının kampanya afişi

Barnardo’s, 1866’da Thomas John Barnardo tarafından savunmasız ço-
cuklara bakmak için kurulan bir İngiliz yardım kuruluşudur. 2013 itibariy-
le, 900 civarında yerel hizmet vererek her yıl yaklaşık 200 milyon sterlin 
harcamaktadır. Hayırsever harcamalar açısından İngiltere’nin en büyük 
çocuk yardım kuruluşudur (Barnardos, 2019). Kampanya 2005 yılında 
hazırlanmıştır. Kampanyanın hangi reklam ajansı veya kuruluş tarafın-
dan hazırlandığına yönelik bilgi verilmemiştir. Diğer yandan kampanya 
afişlerinin hangi kitle iletişim araçları yoluyla kitlelere sunulduğuna dair 
bilgiye de yer verilmemektedir. Düzanlam açısından incelendiğinde afişte 
yüzü yaşlandırılmış küçük bir kızın görseline yer verildiği görülmektedir. 
Görsel kodlar içerisinde küçük kız bir yatağın üzerinde durmakta ve 
yanında da yatmakta olan bir adam bulunmaktadır. Küçük kızın üzerinde 
yalnızca iç çamaşırlarının olduğu görülmekte ve yüzü solgun ve üzgün 
olarak yansıtılmaktadır. Afişte “Fuhuş yoluyla cinsel sömürü, çocukların 
hayatlarını çaldı.” sloganı kullanılmaktadır. Afişin altında “Bu müstehcen-
liği sona erdirmeye yardım edin.” yazılı kodu bulunmaktadır.



313

İnsan Ticaretinin Cinsel Sömürü Boyutu: Cinsel Sömürü Karşıtı 
Kampanya Afişleri Üzerine İnceleme 

GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Resim 4. Barnardo’s Vakfının Kampanya Afişi

(Kaynak: ADS, 2019d)

Yananlam boyutunda ele alındığında kampanyada bireylerin çocuk-
luk dönemlerinden itibaren cinsel sömürüye maruz kalmaları ile bireylerin 
çocukluk dönemlerini yaşayamadıkları mesajı verilmeye çalışılmaktadır. 
Böylece afişte “Cinsel sömürü insanların erken yaşta yaşlanmalarına yol 
açmaktadır.” miti oluşturulmaktadır. Afişte bireylerin çocukluk dönemle-
rini yaşayamadıkları üzerinden cinsel sömürünün yol açtığı olumsuzlara 
vurgu yapılmak istenmektedir. Afişte yer alan kızın yüzünün yaşlandırıl-
ması ile bireylerin cinsel sömürüye maruz kaldığı ve çocukluk dönemlerini 
yaşayamadığı mesajı verilmektedir. Bu aşamada kampanyada hüzün duy-
gusu ön plana çıkarılarak kız çocuk özelinde cinsel sömürüye karşı kitlele-
rin harekete geçmesinin sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Kampanya 
bu açıdan kitleleri etkilemek için hüzün çekiciliği tekniğinden2 yararlan-
maya çalışmaktadır. Nitekim afişteki kız çocuk, genç yaşta cinsel sömü-
rüye maruz kalan tüm bireylerin metonimi olarak afişte yer almaktadır. 
Afişteki yazılı kodlar üzerinden de genç yaştaki bireylerin cinsel sömürü-
sünün önlenebilmesi için insanların duyarlı davranarak, cinsel sömürüye 
karşı hareket etmesi gerektiği mesajı verilmeye çalışılmaktadır. 

2 Hüzün çekiciliği tekniği, bireylerin hüzün duygusuna hitap ederek, bireyleri belirli bir davranışı 
yapma veya yapmama konusunda ikna etmeye çalışmayı ifade etmektedir. 
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Tablo 6. Barnardo’s Vakfının Kampanya Afişi

Gösteren Yüzü yaşlandırılmış kız çocuğu 
Gösterilen Cinsel sömürü, tutsaklık

Düzanlam Yüzü yaşlandırılmış küçük kızın bir adam ile birlikte yatak 
bulunması

Yananlam Cinsel sömürü, çocukların çocukluk dönemlerini yaşamaları-
na engel olmaktadır

Mit Cinsel sömürü insanların erken yaşta yaşlanmalarına yol 
açmaktadır

5. 5. Birleşmiş Milletler Kadınlar Kalkınma Fonunun kampanya 
afişi

Birleşmiş Milletler Kadın Kalkınma Fonu, 1976’da aslen Uluslararası Ka-
dın Yılı Birleşmiş Milletler Kadınlar için On Yıllık Gönüllü Fonu olarak 
kurulmuştur. Kadınların insan haklarını, siyasi katılımını ve ekonomik gü-
venliğini teşvik eden yenilikçi program ve stratejilere finansal ve teknik 
yardım sağlamaktadır (UNIFEM, 2019). Kampanya 2008 yılında, Bartle 
Bogle Hegarty reklam ajansı tarafından hazırlanmıştır. Kampanya afişleri-
nin hangi kitle iletişim araçları yoluyla kitlelere sunulduğuna dair bilgiye 
yer verilmemektedir. Düzanlam boyutunda ele alındığında afişte bir kadı-
nın iki farklı fotoğrafına yer verildiği görülmektedir. Fotoğraflardan birin-
de kadının yüzünün yarısı genç, diğer yarısı ise yaşlı olarak sunulmaktadır. 
Afişte kadının yüzünün genç olduğu fotoğrafın altında “Onunla yattığın 
zaman”, kadının yüzünün yaşlı olduğu fotoğrafın altında ise “Hapisten çık-
tığında” yazıları bulunmaktadır. Afiştin altında da “Yeni bir yasa, Singa-
purluların yurt dışındayken çocuk fuhşuna katılmalarını yasaklamaktadır. 
18 yaşın altındaki biriyle seks için ödeme yapın, Singapur’a döndüğünüzde 
kovuşturma yapılır.” yazılı kodu yer almaktadır. 
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Resim 5. Birleşmiş Milletler Kadınlar Kalkınma Fonunun Kampanya Afişi

(Kaynak: ADS, 2019e)

Yananlam açısından incelendiğinde, afişte cinsel sömürünün önle-
nebilmesi için cinsel sömürüye yönelik uygulanan yasal yaptırımların ön 
plana çıkarılmaya çalışıldığı görülmektedir. Afişte “Genç yaştaki kişilerin 
cinsel sömürüsünün cezası ağır olmaktadır.” miti inşa edilmektedir. Kam-
panyada Singapur özelinde, Singapurluların genç yaştaki bir kişiyi cinsel 
sömürüye maruz bıraktığında alacağı cezaya vurgu yapılmaktadır. Kişinin 
alacağı cezanın uzun olduğu, kişinin mağdur ettiği kişinin temsilî fotoğ-
rafları üzerinden aktarılmaya çalışılmaktadır. Kişinin genç bir kız ile ilişki 
yaşadığı zaman kız çocuğun fotoğrafına, kişinin aldığı cezadan sonra ha-
pisten çıktığında ise kız çocuğun yaşlanmış fotoğrafına yer verilmektedir. 
Böylece bireyin cinsel sömürü nedeniyle alacağı cezadan dolayı ne kadar 
uzun hapiste kalacağı daha somut bir şekilde aktarılmaya çalışılmaktadır. 
Bu aşamada kampanyada korku çekiciliği tekniği3 kullanılarak kitlelerin 
cinsel sömürüden uzak durmasının amaçlandığı görülmektedir. Çalışma 
kapsamında incelenen diğer kampanyaların aksine cinsel sömürüye yöne-
lik mesajın doğrudan cinsel sömürüye yol açan bireylere yönelik verildiği 
ortaya çıkmaktadır. 
3 Korku çekiciliği, bireyin gelecekte başına gelebilecek olumsuzlukların korku öğesi kullanıla-

rak önceden aktarılması yoluyla bireyin istenilen yönde ikna edilmesini amaçlayan bir iletişim 
tekniğidir. 
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Tablo 7. Birleşmiş Milletler Kadınlar Kalkınma Fonunun 
Kampanya Afişi

Gösteren Kız çocuk, olgun kadın
Gösterilen Ceza, tehlike, mağduriyet
Düzanlam Genç kadın ve olgun kadının fotoğraflarının bir araya getirilmesi

Yananlam Genç yaştaki kişilerden cinsel amaçlı faydalanılması, hukuksal 
açıdan uzun süreli cezaların alınmasına yol açmaktadır

Mit Genç yaştaki kişilerin cinsel sömürüsünün cezası ağır olmakta-
dır

5. 6. İsrail Kadın Ağı Sivil Toplum Kuruluşunun kampanya afişi

İsrail Kadın Ağı (IWN) 1984›te Kudüs›te kurulan feminist, partizan 
olmayan bir sivil toplum örgütüdür. IWN’nin görevi, İsrail›de kadınların 
statüsünü bir dizi proje ve yöntemle teşvik ederek ilerletmektir (IWN, 
2019). Kampanya, 2009 yılında McCann reklam ajansı tarafından hazır-
lanmıştır. Kampanya afişlerinin hangi kitle iletişim araçları yoluyla kitle-
lere sunulduğuna dair bilgiye yer verilmemektedir. Düzanlam açısından 
incelendiğinde afişte bir kadın bacağının gösterildiği görülmektedir. Kadın 
bacağının çevresinin dikenli teller ile dolanmış olduğu aktarılmaktadır. Di-
ğer yandan bacağın hemen üstünde bir kadın geceliğinin parçasının olduğu 
yansıtılmaktadır. Afişe ilk bakıldığında kadının bacağındaki dikenli telin 
fileli kadın çorabı olduğuna yönelik bir algı oluşabilmektedir. Afişte “İsra-
il’deki binlerce kadın fuhuş endüstrisinde, iradesine karşı tutuluyor. Bir suç 
ortağı olmayın.” yazılı kodu bulunmaktadır. 
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Resim 6. İsrail Kadın Ağı Sivil Toplum Kuruluşunun Kampanya Afişi

(Kaynak: ADS, 2019f)

Yananlam açısından incelendiğinde kampanyada cinsel sömürü 
mağdurlarının esarete uğradığı mesajının verilmeye çalışıldığı 
görülmektedir. Bu açıdan kampanyada «Cinsel sömürü mağdurları esaret 
altında yaşamaktadır.” miti inşa edilmeye çalışılmaktadır. Afişte yer alan 
kadın bacağı, cinsel sömürüye maruz kalan bir kadının bacağı olarak ak-
tarılmaktadır. Afişte ilk bakışta kadının bacağında sarılı duran dikenli te-
lin kadınların giydiği fileli çorap olduğu algısı oluşmaktadır. Buna karşın 
afişe dikkatli bakıldığında görsellerin dikenli tel olduğu algılanmaktadır. 
Bacağın dikenli teller ile sarılması, cinsel sömürüye maruz kalan bireylerin 
esaret altında olduğu mesajını vermektedir. Nitekim dikenli tel esaret me-
taforu olarak afişte yer almaktadır. Afişte bulunan yazılı kodlar üzerinden 
de İsrail özelinde cinsel sömürüye maruz kalan kadınların kendi iradeleri 
dışında çalıştıkları mesajı verilmekte, böylece kadınların esaret altında ol-
duğu algısı oluşturulmaktadır. Bu algıdan hareketle kampanyada insanların 
kadınların cinsel sömürüsüne izin vermemesine ve cinsel sömürünün bir 
parçası olmamasına çalışılmaktadır. 
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Tablo 8. İsrail Kadın Ağı Sivil Toplum Kuruluşunun Kampanya Afişi

Gösteren Dikenli tel, bacak
Gösterilen Esaret, mağduriyet, cinsel sömürü
Düzanlam Dikenli teller sarılmış bacak

Yananlam Cinsel yönden sömürülen kişiler kimi zaman rızaları dışında 
çalıştırılabilmektedir

Mit Cinsel sömürü mağdurları esaret altında yaşamaktadır

Sonuç

Çalışmada incelenen cinsel sömürü karşıtı kampanyalarda konu ve içerik 
bakımından genel olarak benzer mesajların verildiği ortaya çıkmıştır. 
İncelenen kampanyalarda cinsel sömürünün bireyler üzerinde yol açtığı 
olumsuzluklar vurgulanmakta ve bu yolla kamuoyunda cinsel sömürüye 
karşı güçlü bir farkındalığın oluşturulması amaçlanmaktadır. Oluşturulan 
farkındalık ile birlikte de kitlelerin cinsel sömürüye karşı harekete geçmesi 
hedeflenmiştir. Kampanyalarda genel olarak çocuk yaştaki bireylerin cin-
sel sömürüsü üzerine dikkat çekilmeye çalışıldığı görülmüştür. Bu aşama-
da kampanyalarda çocukların yaşadığı psikolojik ve sosyal travmalar ön 
plana çıkarılmıştır. 

Kampanyalarda genel olarak cinsel sömürüye uğrayan kişilerin 
temsillerinin ön plana çıkarıldığı görülmüştür. Yalnızca İsrail Kadın Ağı 
Sivil Toplum Kuruluşunun kampanyasında cinsel sömürünün sunumun-
da bacak ve dikenli tel metonimilerinden yararlanılarak kampanya mesajı 
oluşturulmuştur. Kampanyalarda ön plana çıkarılan temsilî cinsel sömürü 
mağdurlarının da genel olarak mağduriyeti üzeriden mesajların verilmeye 
ve afişte yer alan görsel kodlar üzerinden de mağduriyetlerin vurgulanma-
ya çalışıldığı görülmüştür. Bu açıdan kampanyalarda genel olarak hüzün 
duygusu temelli mesajlar oluşturulmuştur. Böylece kampanyaların ikna 
stratejisinde hüzün duygu yoluyla kitlelerin istenilen yönde ikna edilmesi 
amaçlanmıştır. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Kadınlar Kalkınma Fo-
nunun kampanyasında cinsel sömürünün önüne geçilebilmek için cinsel 
sömürüye yol açan kişilerin alacakları cezalar ön plana çıkarılarak kam-
panyada korku odaklı ikna stratejisinin uygulandığı görülmüştür. 
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Kampanyalarda kullanılan afişler üzerinden “Cinsel sömürü mağ-
durlarının büyük bir kısmı sağlık problemi yaşamaktadır.”, “Cinsel sömürü 
esarete yol açmaktadır.”, “Cinsel sömürünün etkileri kalıcıdır.”, “Cinsel 
sömürü insanların erken yaşta yaşlanmalarına yol açmaktadır.”, “Genç 
yaştaki kişilerin cinsel sömürüsünün cezası ağır olmaktadır.” ve “Cinsel 
sömürü mağdurları esaret altında yaşamaktadır.” şeklindeki mitlerin ön 
plana çıkarıldığı görülmektedir. Ön plana çıkarılan mitler üzerinden kamu-
oyunda cinsel sömürünün yol açtığı olumsuzluklara vurgu yapılması amaç-
lanmıştır. Özellikle cinsel sömürünün bireyler üzerinden yol açtığı uzun 
vadeli olumsuz etkilerin aktarılmasına çalışılmıştır. Bu aşamada kampan-
yalarda mesajlar cam vitrinin kullanılması, cinsel sömürü mağdurlarının 
yaşlandırılması, gözün içinin incelenmesi, bacağın dikenli teller ile çev-
rilmesi gibi görsel öğeler ile zenginleştirilerek verilen mesajların etkisinin 
arttırılması amaçlanmıştır. Böylece kampanyalarda cinsel sömürü mağdur-
larının ne kadar büyük sıkıntılar çektiğine yönelik kamuoyunda duyarlılık 
oluşturulması hedeflenmiştir. 

Çalışma kapsamında ulusal ve uluslararası örgütler tarafından ha-
zırlanan kampanyalarda insan ticareti bağlamında cinsel sömürünün nasıl 
ve ne şekilde yansıtıldığının ortaya konulmasına çalışılmıştır. Bu açıdan 
çalışma, cinsel sömürünün önlenmesinde ulusal ve uluslararası örgütler 
tarafından hazırlanan kampanyaların rolünü ortaya koyması bakımından 
önem taşımaktadır. Buna karşın çalışmada elde edilen bulgular, cinsel sö-
mürü karşıtı kampanyaların kitleler üzerinde ne gibi bir etki oluşturduğunu 
ortaya koyamamaktadır. Bu açıdan gelecek çalışmaların cinsel sömürüye 
karşı hazırlanan kampanyaların kitleler üzerindeki etkisini ölçen saha araş-
tırmalarına yönelmesinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Giriş

Emek sömürüsü, en basit tanımıyla insanların çalışmalarının karşılığını 
alamamasını ifade etmektedir. Emek sömürüsünde, bireyin emeği sonu-
cu elde etmesi gereken gelirin başkaları tarafından alınması söz konusu-
dur. Bu süreçte kişinin emeği başkalarının çıkarlarına hizmet etmekte ve 
başkalarının maddi yönden zenginleşmesini sağlamaktadır. İnsan ticareti 
bağlamında değerlendirildiğinde ise emek sömürüsü, uluslararası alanda 
önde gelen suçlardan biri olarak ön plana çıkabilmektedir. Nitekim in-
san kaçakçılarının elinde zorla çalıştırılan bireylerin emekleri, belirli kişi 
veya kişiler tarafından sömürülmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütünün 
(ILO) 2017 yılı verilerine göre dünya genelinde 24,9 milyon kişinin zorla 
çalıştırıldığı belirtilmektedir (ILO, 2019). Farklı ülkelerden getirilen in-
sanlar, insan kaçakçılarının denetiminde ucuz işçi statüsünde, sigortasız 
çalıştırılabilmekte, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olamamakta, aynı 
zamanda iş sağlığı ve güvenliği bakımından uygusuz çalışma şartlarında 
istihdam edilebilmektedir. Çalışma izni olmayan kişiler, bulundukları ül-
kelerden atılma korkusuyla insan kaçakçılarının emeklerini sömürmesine 
izin vermeye mecbur bırakılabilmektedir. Bu aşamada sivil toplum kuru-
luşları insan ticareti boyutunda insanların emek sömürüsüne maruz kal-
maması için ulusal ve uluslararası alanda kampanyalar hazırlamaktadır. 
Sosyal içerikli kampanyalarda belirli bir konu üzerinde farkındalığın artı-
rılması amaçlanabilmektedir (Karaca vd., 2019: 506). Hazırlanan kampan-
yalarda da kitlelerde emek sömürüsüne karşı farkındalık oluşturulması ve 
bu yolla insanların emek sömürüsüne karşı mücadele etmesinin sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada “İnsan ticareti boyutunda emek sömürüsüne karşı 
hazırlanan kampanyalarda hangi mesajlar verilmektedir?” sorusuna yanıt 
aranması amaçlanmıştır. Diğer yandan çalışmada emek sömürüsünü konu 
alan kampanyalarda hüzün duygusunun etkili bir şekilde kullanıldığı var-
sayımı ele alınmıştır. Bu aşamada kampanyalarda kitlelerin emek sömürü-
süne karşı harekete geçmesinde hüzün duygusunun rolü incelenmiş, hüzün 
duygusu oluşturulurken hangi göstergelerden yararlanıldığı ortaya konul-
maya çalışılmıştır. Çalışmanın sorusunu da meydana getiren kampanyalar-
daki mesajlarda, hüzün duygunun ne şekilde oluşturulduğu incelenmiştir. 
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Çalışma kapsamında amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen 
emek sömürüsüne karşı hazırlanan üç kampanya çalışmanın örneklemi ola-
rak seçilmiştir. Örneklem olarak seçilen kampanyaların, doğrudan insan ti-
careti bağlamında emek sömürüsü konu almasına ve göstergebilimsel açıdan 
incelenebilecek özellik taşımasına önem verilmiştir. Çalışma kapsamında 
örneklemin amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenmesindeki temel 
neden insan ticaretini konu alan kampanyalar içerisinden doğrudan emek 
sömürüsünü konusunun ön plana çıkarılmasıdır. Bu açıdan cinsel sömürü, 
çocuk işçiliği vb. farklı konuları da işleyen kampanyalar çalışmanın 
dışında tutulmuştur. Diğer yandan örneklem belirlenirken benzer konu ve 
içerikteki kampanyalar içerisinden amaçlı örneklem metodu kullanılarak, 
evreni en iyi yansıtacağı düşünülen kampanyalar seçilmiştir. Bu süreçte 
kampanyaların hangi kurumlar tarafından yapıldığı, nasıl hazırlandığı 
ve emek sömürüsü ile ilgili mesajların ne şekilde verildiği gibi konular 
örneklemin belirlenmesinde etkili olmuştur. 

1. Literatür İncelemesi

Uluslararası alanda literatür incelendiğinde emek sömürüsünü konu alan 
çok sayıda akademik çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Bu çalışmalar içe-
risinde;

Mathew (1985), “Kadın Emeğinin Sömürüsü: Kerala’da Kadın 
İstihdamının Analizi” adlı çalışmada kadın işçiliğinin sömürüsünü in-
celemiştir. Çalışma kapsamında istihdamın mutlak sınıftan bağımsız bir 
kavram olmadığını vurgulamıştır. Kadın ve siyasi partilerin örgütlerinin 
istihdam planlarının arkasındaki yönetici sınıfların gerçek niyetlerini orta-
ya koymaya çalıştığını açıklamış, buna karşın çoğu zaman bu stratejilerin 
özelliklerini yakalayamadığını ve ideolojik düzeyde mücadele etmekte ba-
şarısız olduklarını saptamıştır.

Cullen ve McSherry (2009), “Cinsiyetsiz: Avustralya’da Emek Sö-
mürüsü, Kölelik ve İnsan Ticareti” adlı çalışmada Avustralya’da emeğin 
sömürülmesini ele almıştır. Çalışmada emek kaçakçılığı ve köleliğinin 
kurbanlarının büyük ölçüde ortaya çıkmadığını, tecrit halinde çalışma eği-
liminde olduğunu, genellikle sınırlı İngilizce yeterliliğine ve genel nüfusla 
sınırlı etkileşime sahip olduğunu ve bu nedenle genellikle sessiz ve savun-
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masız bulunduklarını belirtmiştir. Ceza hukukunun amacının sadece ahlaki 
yanlışları cezalandırmak olmadığını açıklamış, aynı zamanda sosyal refahı 
korumak ve teşvik etmek için zorunlu çalışma, kölelik ve borç köleliğini 
araştırma ve kovuşturması gerektiğini de ortaya koymuştur. 

Smit (2011), “İnsan Ticaretinde Emek Sömürüsü, Hollanda Örne-
ği” adlı çalışmada Hollanda örneği üzerinden insan ticaretinde emek sö-
mürüsünü ele almıştır. Çalışma sonucunda insan ticaretindeki işçi sömürü 
davalarında yargının tepkisinin, soruşturmacılar ve savcılık tarafında seks 
endüstrisi dışında sömürü ile mücadelede bir kısıtlamaya yol açtığını sap-
tamıştır. 

Jägers ve Rijken (2014), «İş gücü Sömürüsünde İnsan Ticaretinin 
Önlenmesi: Şirketlerin Rolü” adlı çalışmada insan ticaretinde emek sömü-
rüsünün önlenmesinde şirketlerin rolünü incelemiştir. Çalışmada devletin 
koruma yükümlülüğü ve insan ticaretinin önlenmesine ilişkin kurumsal 
sorumluluğun birbiriyle bağlantılı olduğu ve birbirlerini karşılıklı olarak 
etkilediği ortaya konulmuştur.

Ollus ve Alvesalo-Kuusi (2012), “Nitelikli Seçimden Kontrole: 
Finlandiya Hükûmet Politikalarındaki Göçmen Emeği ve Sömürü-
sü” adlı çalışmada Finlandiya devlet politikalarında göçmen işçiliği 
ve sömürülmesini incelemiştir. Çalışmada göçmen işçiliğinin teşvik 
edilmesinin, inceleme altındaki dönemde hükûmet politikalarının merkezi 
bir teması olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Ryazantsev vd. (2015), “Rusya Federasyonu’nda Emek Sömürüsü 
ve Düzensiz Emek Göçü Bağlamında İnsan Ticaretinin Modern Boyutları” 
adlı çalışmada Rusya Federasyonu’nda iş gücü sömürüsünü ele almıştır. 
Çalışmada insan ticareti ile mücadelenin Rusya için çok önemli bir sorun 
teşkil ettiği, özellikle bu sorunun toplumun güvenliği için devletin doğru-
dan bir işlevi olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca çalışmada son zamanlarda 
bu konuda devletlerin politikasında küresel bir değişiklik olduğu da sap-
tanmıştır.

Berket (2015), “Emek Sömürüsü ve İnsan Ticaretinde Emek Sö-
mürüsü - Politika Oluşturmada Eğilimler ve Zorluklar” adlı çalışmada 
emek sömürüsü için işçi sömürüsü ve kaçakçılığında politika oluşturma 
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eğilimleri ve zorluklarını incelemiştir. Çalışmada sistematik olarak düşü-
nülen emek sömürüsü alanındaki politika geliştirmenin insan ticareti ile 
ilgili farklı alanlarda politika tutarlılığını artırmak için politika yapıcılar, 
uzmanlar ve bilim adamları için bir odak noktası olması gerektiği ortaya 
konulmuştur. 

Doherty (2016), “İnsan Ticareti Yapan Kadın ve Erkeklerde Ruh 
Sağlığı Sonuçlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçümlerin Cinsel 
ve İşgücü Sömürüsüne Uygunluğu: Sistematik Bir İnceleme” adlı çalış-
mada cinsel ve emek sömürüsü ticareti yapılan kadın ve erkeklerde ruh 
sağlığını ele almıştır. Raporlanan ruh sağlığı sorunlarının yaygınlığı yük-
sek olmasına rağmen, değerlendirme araçlarının geçerliliği, güvenilirliği 
ve kültürel uygunluğu hakkında çok az bilgi verildiği saptanmıştır. 

Cockbain ve Brayley-Morris (2017), “Geçici İnşaat Endüstrisinde 
İnsan Ticareti ve İşgücü Sömürüsü: İngiltere’de İrlandalı Sorun Çıkaran 
Gezgin Grupları İçeren Üç Büyük Soruşturmanın Analizi” adlı çalışmada 
geçici inşaat endüstrisinde insan kaçakçılığı ve iş sömürüsünü incelemiştir. 
Çalışma sonucunda İngiltere›de iş gücü kaçakçılığına yönelik önceliklerin 
artmasına rağmen, politika ve uygulamayı bilgilendirmek için çok az so-
mut araştırma kanıtının bulunduğu ortaya konulmuştur.

İnsan ticareti boyutunda emek sömürüsü üzerine gerçekleştirilen 
akademik çalışmalarda emek sömürüsüne yönelik devlet politikalarının 
incelendiği ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalarda emek sömürüsünün 
önlenmesine yönelik çalışmaların önemi üzerinde durulmuştur. Akademik 
literatür incelendiğinde, insan ticareti üzerinden emek sömürüsüne karşı 
hazırlanan kampanyaları ele alan herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 
Bu açıdan çalışma kapsamında insan ticareti boyutunda emek sömürüsüne 
karşı hazırlanan kampanyalarda verilen mesajlar göstergebilimsel analiz 
yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Mevcut çalışma, emek sömürüsü boyu-
tunda gelecekte insan ticaretine karşı hazırlanması muhtemel kampanyalar 
için kaynak teşkil etmesi bakımından önem taşımaktadır.
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2. Kavramsal ve Teorik Çerçeve

2. 1. Emek sömürüsü

Emek sömürüsü en basit tanımıyla, bireyin bir işte harcadığı emeğin kar-
şılığının, başkalarının eline geçmesini ifade etmektedir. Bu aşamada bi-
rey haksız bir uygulamaya maruz kalabilmekte ve hakkı olan maddi veya 
manevi kazancı başkalarına vermeye mecbur bırakılabilmektedir. Emek 
sömürüsünü uygulama gücü genellikle devletlere atfedilebilmektedir 
(Heyman, 1998: 157).  Nitekim devlete hâkim olan gücün ülkede kontrolü 
elinde tuttuğu varsayılmaktadır. Emek sömürüsü, geçmiş dönemlerde köle-
lik kavramı ile ilişkilendirilmektedir. Dünyada köleliğin hâkim olduğu dö-
nemlerde insanlar köle olarak alınıp satılmakta, hiç bir sosyal hakka sahip 
olamamakta, ağır çalışma şartlarında istihdam edilmekteydi. Bu dönemde 
köle olarak nitelendirilen insanlar, efendi olarak adlandırılan kişilerin hiz-
metlerini görmeye mecbur bırakılmaktaydı. Kölelerin, efendilerine karşı 
hiç bir şekilde itiraz etmesine izin verilmemekte ve kontrolleri tamamen 
efendilerin denetiminde olmaktaydı. Köleler kimi zaman ağır işlerde çalış-
tırılabilmekte, karşılığında ise herhangi bir maddi kazanç elde edememek-
teydi. Kölelerin, efendilerinin işlerini istenilen ölçüde yerine getirilebilme-
si için karınlarının doyması ve sağlıklarının koruması yeterli olmaktaydı. 

Geçmiş dönemlerde meydana gelen savaşlarda, savaşı kaybeden 
taraflar esir alınmaktaydı.  Bu süreçte esir alınan kişiler, köle olarak sahip-
lenilebilmekte ve emeği pek çok farklı iş kolunda kullanılmaktaydı. Kimi 
zaman köle pazarı olarak adlandırılan alanlarda, insanlar para karşılığında 
köle olarak satılabilmekteydi. Köle olarak alınan esirlerin emeğinden ül-
kenin imarı için köprü, yol, kale vb. inşaatlarda yararlanılmaktaydı. Kö-
lelerin tekrar hürriyetlerine kavuşabilmeleri için de köle olarak esir alı-
nan kişinin yakınlarından ciddi oranda fidye alınmaktaydı. Köle ticareti 
meşru bir zemine oturtulmaya çalışılmıştı (Gazi ve Çakı, 2018: 50). 1789 
Fransız Devrimi’nden sonra kölelik kavramı ciddi oranda sorgulanmaya 
başlanmıştı. 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri›nde meydana gelen 
iç savaştan sonra da dünya genelinde köleliğin ortadan kaldırılma süreci hız 
kazanmıştı. Bireyin emeğinin karşılığını almasında en büyük engellerden 
biri olarak nitelendirilen kölelik zaman içerisinde ortadan kaldırılmıştı.
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Köleliğin dünya genelinde resmî olarak ortadan kaldırılması, emek 
sömürüsünün de yok olmasına yol açmamıştı. Hapishanede mahkûmların 
belirli işlerde çalıştırılması da emek sömürüsü tartışması içerisinde yer 
alabilmektedir. Hapishane emeğinin sömürülmesine karşı mücadele ortaya 
çıkabilmektedir (Browne, 2007: 42). Diğer yandan 20. yüzyılda sanayileş-
menin yaygınlık kazanmasıyla birlikte işçilerin emek sömürüsü üzerinde 
durulmaya başlanmıştır. Dünya genelinde pek çok siyasetçi ve aktivist, 
fabrikalarda, inşaatlarda ve tarlalarda çalışan işçilerin hak ettikleri ücretle-
ri alamadıklarını belirtmiş ve işçilerin belirli güç odakları tarafından emek 
sömürüsüne maruz kaldıklarını savunmuştur. İşçilerin emek sömürüsüne 
maruz kalması zaman içerisinde ideolojik söylemlere dönüşmüştür. 20. 
yüzyılda dünyanın seyrini etkileyecek olan bu ideolojik akımlar bazı ülke-
lerde devrimlere yol açmıştır. 

20. yüzyılda çalışanların emek sömürüsüne uğradığına yönelik olu-
şan baskı grupları, zamanla işçilerin özlük hakları elde etmelerini ve ça-
lışma şartlarının iyileştirilmesini sağlamıştır. Çalışanlara grev, sendika ve 
toplu sözleşme gibi haklar verilmiştir. Çalışanların bu hakları elde etmesi, 
emek sömürüsünün önlenmesinde önemli bir dönemeç olsa da, kimi kurum 
ve kuruluş çalışanlarına bu hakları vermemiş veya bu hakları kullanma-
larına müsaade etmemiştir. Günümüzde emek sömürüsü hala çalışanların 
yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen bir unsurdur. Ulusal ve uluslararası 
alanda emek sömürüsünün sürmesinde pek çok etmen bulunmaktadır. Bun-
ların temelinde de işsizlik yatmaktadır. Bireylerin geçimini sağlamak için 
çalışmaya mecbur olması, buna karşın yaşadıkları ülkede iş bulamamaları, 
bireyleri beklentilerinin çok altında gelir elde edebilecekleri işlerde çalış-
maya mecbur bırakmaktadır. Bu aşamada bireyler çok düşük ücretlerle, 
uzun çalışma saatlerinde istihdam edilebilmektedir. Diğer yandan kimi du-
rumlarda çalışanlar sigortasız olarak çalışarak, sosyal güvenlik haklarından 
mahrum kalabilmektedir. Özellikle göçmen statüsünde çalışan kişiler, ça-
lıştıkları yerlerde ayrımcılığa uğrayabilmektedir (Gazi ve Çakı, 2019: 50). 
Bireyin çalışma konusunda farklı alternatiflerinin olmaması durumunda, 
bulunduğu işte istihdam edilmeyi sürdürebilmekte ve bu süreç de emek 
sömürüsünün sürmesine neden olabilmektedir. Resmî kurumlar tarafından 
kurumların zorunlu olarak uyması gereken asgari ücretin altında ve sigor-
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tasız işçi çalıştırmama şartı da emek sömürüsünün önlenmesinde yetersiz 
kalabilmektedir. 

2. 2. İnsan ticareti bağlamında emek sömürüsü

İnsan ticareti, insanların belirli kişi veya kişilerin kontrolü altında kimi za-
man zorla kimi zamanda emek sömürüsüne maruz kalarak çalıştırılmasını 
ifade etmektedir. İnsan ticaretine maruz kalan bireylerin cinsel istismara 
uğraması, zorla evlendirilmesi ve zorla çalıştırılması söz konusu olabil-
mektedir. İnsan ticareti kadınlara, erkeklere ve çocuklara yönelik aşırı şid-
det biçimleriyle bilinen uluslararası bir suçtur (Zimmerman vd. 2011: 327). 
İnsan tacirleri, mağdurları kendi amaçlarına hizmet etmek için kullanabil-
mektedir. İnsan ticareti bireyin kendi ülkesi sınırları içerisinde yaşanabil-
diği gibi farklı ülkelerde de gerçekleşebilmektedir. İnsan tacirleri, kontrolü 
altına aldıkları insanları kimi zaman gönül rızası kimi zaman baskı kimi 
zaman da kandırarak istedikleri gibi yönlendirebilmektedir. İnsan ticareti 
mağdurlarının hiç bir yasal hakkını kullanmasına izin verilmeyebilmekte, 
hak ettikleri ücretleri almaları engellenebilmekte ve insan tacirlerine kar-
şı geldiklerinde de kimi zaman şiddetle cezalandırılabilmektedir. Tüm bu 
süreçte bazı resmî yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşları insan ticaretine 
karşı harekete geçmektedir. İnsan ticareti modern kölelik olarak nitelen-
dirilmektedir (Lobasz, 2009: 319). İnsan ticaretinin insanların emekleri-
nin sömürülmesinde önemli bir aracı olarak kullanıldığı savunulmakta-
dır. Özellikle göçmen işçi statüsündeki işçilerin emek sömürüsüne maruz 
kalması söz konusu olabilmektedir (Kaur, 2010: 6). Bu nedenle ulusal ve 
uluslararası alanda insan ticaretinin önlenmesine yönelik pek çok kurum ve 
kuruluş tarafından faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

İnsanlar yaşadıkları ülkelerdeki ekonomik kriz, işsizlik veya yok-
sulluk nedeniyle zor durumda kalabilmektedir. Bu aşamada insanlar mev-
cut ekonomik zor şartların üstesinden gelebilmek için gönül rızasıyla insan 
ticaretine yönelebilmektedir. İnsanlar, insan ticaretine dâhil olarak, eko-
nomik açıdan refaha kavuşabileceklerine inanabilmektedir. Gönül rızası 
dışında insan tacirleri kimi zaman baskı ve tehdit ile de bireyleri insan 
ticaretine dâhil edebilmektedir. İnsan ticareti boyutunda bireyler, cinsel 
sömürüye maruz kalabilmektedir (Baldwin vd., 2011: 37). Nitekim insan 
ticareti bağlamında cinsel sömürüye maruz kalan bireyler, tamamen insan 
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tacirlerinin kontrolü altına girebilmektedir. Bu aşamada mağdurların yet-
kililer ile temas kurmasının önlenmesi adına mağdurlar belirli bir alanda 
sürekli denetim altında yaşamaya mecbur bırakılabilmektedir. İnsan tacir-
lerine karşı çıkmaya çalışan mağdurlar, kendilerine veya ailelerine zarar 
verilmekle tehdit edilebilmektedir. İnsan tacirlerinin başvurduğu bir diğer 
yöntem de gerçek dışı vaatlerde bulunarak insanların istenilen yönde ikna 
edilmesidir. İnsan tacirlerinin insanları daha refah, daha özgür ve daha 
güvenli bölgelerde ve ekonomik getirisi yüksek işlerde çalıştırma vaatle-
ri, bazı insanlar için çekici gelebilmektedir. Bu aşamada insan tacirlerine 
güvenerek, insanlar farklı ülkelere gidebilmekte ve onların denetiminde 
çalışmaya razı olabilmektedir. İnsan ticareti mağdurları ilerleyen süreçte 
insan tacirlerinin vaatlerinin gerçekleşmediğini anladıklarında, insan ta-
cirlerine itirazda bulunabilmektedir. Bu aşamada da insan tacirleri, birey-
lerin pasaportlarına el koyduğundan ve çalışma izni olmadığından dolayı 
mağdurları yetkililere şikâyet etmekle tehdit ettiğinden dolayı, mağdurlar 
insan tacirlerine karşı çıkamamaktadır. Diğer yandan mağdurlar, ailelerinin 
geçimlerini sağlamak için gönderdikleri paranın kesilmesi korkusu ile de 
emek sömürüsünün sürmesine izin verebilmektedir. Göç ve insan ticareti 
kavramları bu süreçte yakın bir ilişki içerisinde olmaktadır. Nitekim insan 
ticareti dünya çapındaki göç politikaları tartışmasında önemli bir konu ha-
line gelmektedir (Neske, 2006: 121).

İnsan ticaretinde emek sömürüsü bağlamında en sık dikkat çekilen 
konulardan biri de çocuk işçiliği olmaktadır. İnsan tacirleri zorla, ailele-
rinin rızasıyla veya farklı yollarla denetim kurdukları çocukları pek çok 
farklı iş kolunda istihdam edebilmektedir. Çocukların yetişkinlere göre 
hak arama konusunda daha tecrübesiz olduğu ve çocuklar üzerinden daha 
kolay kontrol kurulabileceği düşüncesi, çocuk işçiliğinin insan ticaretin-
de sıkça kullanılan bir uygulama olmasına yol açmaktadır. İnsan tacirleri, 
çocukların üzerinde sıkı denetim kurduklarında onlardan yetişkin birey-
lerden istedikleri pek çok farklı işi talep edebilmektedir. Özellikle yoksul-
luğun veya iç savaşın olduğu ülkelerde insan tacirlerinin çocuklar üzerin-
de denetim kurması kolaylaşabilmektedir. Bu aşamada çocuk işçiliğinin 
önlenmesine yönelik çalışma yürütülmektedir (Otañez, 2006: 224). İnsan 
ticareti mağdurları, farklı ülkelerde kayıt dışı çalıştıklarından sigortaya 
tabi olamamaktadır. Bu aşamada insan ticaretinde uzun süreli istihdamda 
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bireyler ne sağlık hizmetlerinden yeterli ölçüde yararlanabilmekte ne de 
gelecek hayatlarını güvence altına alacak olan emekliliğe tabi olabilmekte-
dir. Diğer yandan uzun iş saatlerinde ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
yetersiz olanaklara sahip işlerde istihdam edilen insan ticareti mağdurları, 
diğer çalışanlara göre çok düşük ücretlerde çalışabilmektedir. Bu aşamada 
mağdurlar çalışma izni olmadığı için insan tacirlerinin sağladıkları işlerin 
dışında farklı bir işte çalışamamaktadır. Böylece çalışanlar doğrudan insan 
tacirlerinin emeklerini sömürmesine izin vermek zorunda kalmaktadır. Di-
ğer yandan mağdurların bulundukları ülkenin diline hakim olamamaları ve 
yetkililer ile temas kurduklarında ceza alabileceklerine yönelik korkuları 
da mağdurların emek sömürüsünü sonlandırmasını engellemektedir. 

 İnsan ticaretine kolay ya da tek boyutlu bir çözüm bulunmamak-
tadır. Çünkü genellikle birbirleriyle kombinasyon halinde çalışan karmaşık 
bir dizi faktörden etkilenmektedir (Van Impe, 2000: 113). Bu süreçte insan 
ticaretinin önlenmesinde yalnızca yetkililere değil her vatandaşa sorumlu-
luk düşmektedir. 

3. Ampirik Analiz

Çalışmada nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel 
analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada belirlenen her üç kampanyaya 
ait videolar, ABD’li dilbilimci William Charles Morris’ın göstergebilim 
kavramları ışığında analiz edilmiştir. Göstergebilim, sosyal bilimler 
alanında yaklaşık bir asırdır kullanılan bir araştırma yöntemidir (Sığırcı, 
2016: 30). Göstergebilim alanındaki ilk çalışmalar 20. yüzyılın ilk yarısın-
da gerçekleştirilmiştir (Gülada vd., 2019: 1086). Charles Sanders Peirce ve 
Ferdinand de Saussure adlı iki dilbilimcinin gerçekleştirmiş olduğu ince-
lemeler sonucunda ortaya çıkan göstergebilim, zaman içerisinden Peirce 
ve Saussure’ün çağdaşları tarafından geliştirilmiş ve günümüzde sık kulla-
nılan araştırma yöntemlerinden biri haline getirilmiştir. Göstergebilim te-
melinde, belirli iletileri karşı tarafa aktarmak amacıyla insanlar tarafından 
göstergeler üzerinden inşa edilen anlamları incelemektedir (Fiske, 2017: 
122). Göstergeler, ileti taşımaktadır. Göstergebilim de taşınan bu iletilerin 
anlamlarını ortaya koymaya çalışmaktadır (Guiraud, 2016: 21). Diğer bir 
deyişle göstergebilim, bir kavrama gösterge boyutunda yüklenen, sözlükte 
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yer almayan, kavramın ikinci anlamını ele almaktadır. Nitekim göstergebi-
limde inşa edilen anlamlar kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir. 
Bu nedenle göstergebilimde amaç kültüre özgü olan anlamlandırmayı orta-
ya çıkarmaktır (Yaylagül, 2017: 119).

 Peirce ve Saussure’ün göstergebilim anlayışı, ilerleyen dönemde 
yetişen felsefecileri etkisi altına almıştır. Bunlar içerisinde ABD›li William 
Charles Morris (1901-1979) de Peirce’in etkisinde kalan felsefecilerden 
birisi olmuştur. Morris, Peirce’in etkisinde kalmasına karşın alana yeni 
kavramlar kazandırmış ve göstergebilimin gelişmesine katkı sağlamıştır. 
Bu süreçte Morris, göstergebilimsel analizlerde sözdizimsel boyut, anlam-
bilimsel boyut ve edimbilimsel boyut olmak üzere üç temel kavramı kul-
lanmıştır (Kalkan Kocabay, 2008: 23). Morris’e göre sözdizimsel boyut, 
insanlar tarafından göstergelerin ne şekilde bir araya getirildiğini ifade 
etmektedir. İnsanların belirli bir mesajı iletmek veya belirli bir algıyı oluş-
turmak için farklı göstergeleri bir araya getirerek bir anlam bütünü oluştur-
duğunu savunmuştur. Örneğin, bir propaganda posterinde acı veya nefret 
algısı oluşturabilmek adına farklı göstergeler bir araya getirilebilmekte ve 
doğrudan bir kişi veya guruba yönelik nefret söylemi inşa edilebilmekte-
dir. Anlambilimsel boyut ise meydana getirilen göstergeler bütünü içerisin-
de kitlelere verilmek istenen anlamlandırmaları kapsamaktadır. Diğer bir 
deyişle anlambilimsel boyut, göstergeler üzerinden hangi anlamların inşa 
edildiğini ifade etmektedir. Edimbilimsel boyutta da göstergeler üzerinden 
neyin amaçlandığı ortaya konulmaktadır. Morris, edimbilimsel boyutu, 
sözdizim ve anlambilimin bütünleyicisi olarak değerlendirmiştir (Rifat, 
2013: 78). Edimbilimsel boyut, insanların bir araya getirdikleri göstergeler 
üzerinden karşı tarafa hangi mesajı verdiğini ve verilen mesaj üzerinden 
nasıl bir davranış değişikliğinin amaçladığını incelemektedir. 

 Çalışmada da videolar, sözdizimsel, anlambilimsel ve edimbilim-
sel boyutlarda analiz edilmiş ve kampanyalarda insan ticareti üzerinden 
emek sömürüsü bağlamında verilmek istenen açık ve gizli mesajlar ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Bu açıdan çalışma kapsamında hazırlanan tablolar 
üzerinden ilk olarak kampanyada yer alan göstergeler sözdizimsel boyut 
üzerinden analiz edilmiştir. Sözdizimsel boyutta göstergelerin nasıl ve ne 
şekilde konumlandırıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci olarak 
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kampanyada yer alan göstergeler anlambilimsel olarak analiz edilmiş ve 
göstergelerin ne şekilde anlamlandırıldığı açıklanmıştır. Son olarak edim-
bilimsel boyutta göstergeler üzerinden kampanyalarda neyin amaçlandı-
ğının ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Bu aşama kampanyada kullanılan 
göstergeler üzerinden kitlelere hangi mesajların verildiği ve kitlelerin ne 
şekilde hareket etmesinin amaçlandığı açıklanmıştır.

4. Bulguların Değerlendirilmesi

Dünya genelindeki farklı konu ve içerikteki reklam kampanyalarına yer 
veren Ads of The World sitesi üzerinden insan ticaretini konu alan kam-
panyalar incelenmiştir. İncelenen kampanyalar içerisinde UNICEF, World 
Vision ve Çocuk Hakları ve Siz Organizasyonu tarafından gerçekleştiri-
len üç kampanyanın doğrudan insan ticareti boyutunda emek sömürüsünü 
konu aldığı ortaya çıkarılmıştır. İnsan ticaretini ele alan diğer çalışmalarda 
ise cinsel sömürü, kadın ve çocuk istismarı gibi farklı konuların incelen-
diği saptanmıştır. Bu açıdan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF), World Vision ve Çocuk Hakları ve Siz Organizasyonunun 
kampanyalarına ait videolar çalışmanın örneklemi olarak belirlenmiş ve 
çalışmanın bu kısmında her üç video emek sömürüsü bağlamında gösterge-
bilimsel açıdan analiz edilmiştir. UNICEF’in kampanyası 80 saniye, World 
Vision 61 saniye ve Çocuk Hakları ve Siz Organizasyonunun 90 saniyedir. 

 Çalışmada Morris’in sözdizimsel boyut, anlambilimsel boyut ve 
edimbilimsel boyut yapıları üzerinden tablolar oluşturulmuş ve oluşturu-
lan tablolar özelinde videolardaki görsel ve sözlü göstergeler incelenmiştir. 
Tablolar üzerinden videolarda verilmek istenen mesajlar ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.

4. 1. UNICEF’in kampanyası 

UNICEF, 1946 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil 
Yardım Fonu adıyla kurulmuş, 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunma 
çalışmaları yapmak ve çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına 
yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş bir yapılanmadır (UNICEF, 2019). 
UNICEF’in kampanyası sözdizimsel boyutta değerlendirildiğinde, video-
da süngerlerden yapılan şekiller üzerinden küçük bir kız çocuğunun terzide 
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çalışmasının konu edinildiği görülmektedir. Küçük çocuğun uzun saatler 
terzide çalıştığı belirtilmektedir (Sekans 1. 1.). Küçük çocuğun çalışması 
sırasında karanlık bir odadan birisinin onu izlemekte olduğu yansıtılmak-
tadır (Sekans 1. 2.). Küçük çocuk işten ayrıldıktan sonra otobüs durağı-
na gelmektedir (Sekans 1. 3.). Küçük çocuk durakta beklerken yanına bir 
okul servisi gelmekte ve küçük çocuk okul servisine binerek gitmektedir. 
Videoda sırasıyla “Dünya çapındaki çocuk işçilerin sayısı yüz milyona çı-
kıyor.”, “Bazı çocuklar, hayatta kalmak için sokaklarda çalışırlar.”, “Or-
talama olarak kızlar, erkeklerden daha uzun saatler çalışmaktadır.”, “Ça-
lışmak, bir çocuğun eğitime erişimini durdurur.” ve “Bir çocuğu kurtar.” 
yazıları bulunmaktadır (ADS, 2019a).

                    Sekans 1. 1.                                         Sekans 1. 2.

                                 

                   Sekans 1. 3.                                        Sekans 1. 4.

                                 

Anlambilimsel boyutta incelendiğinde, videoda küçük kızın terzide 
çalışması üzerinden doğrudan çocuk işçiliğine ve çocuk emeğinin sömü-
rülmesine vurgu yapılmaktadır. Videoda yer alan göstergelerde çocuğun is-
temsiz çalıştığının aktarılması ile çocuk emeğinin zorla çalıştırma yoluyla 
kullanıldığı mesajı verilmektedir. Diğer yandan kapının arkasında gözleri 
kırmızı/siyah bir gölgenin belirmesi, çocuğun zorla çalıştırıldığı algısını 
güçlendirmektedir. Küçük çocuğun dikiş makinesinde çalışırken saatin 
hızla ilerlemesi ile emek sömürüsünde uzun çalışma saatlerine dikkat çe-
kilmesi amaçlanmaktadır. Bu sırada videoda yer alan açıklama cümlele-
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ri, videodaki göstergeler üzerinden inşa edilen anlamların daha güçlü bir 
şekilde aktarılmasını sağlamaktadır. Küçük kızın gece vakti otobüs dura-
ğında evine gitmek için beklemesi ile çocuk işçilerin çalışma koşulları-
nın zorluğuna yönelik farkındalık oluşturulmaktadır. Küçük kızın sıradan 
bir otobüs yerine okul servisine binmesi ve servisin hemen üzerinde “Bir 
çocuğu kurtar.” yazısının bulunması ile insanların çocuk işçiliğine karşı 
mücadele etmesi ve çocukların çalışmak yerine okula gitmelerini teşvik 
etmesi istenmektedir. Edimbilimsel boyutta, kampanya kapsamında ço-
cukların emeklerinin sömürülmesi hüzün duygusu ön plana çıkarılarak 
aktarılmaktadır. Kampanyalarda hüzün, coşku, korku vb. duygulardan ya-
rarlanılabilmekte, bu şekilde verilmek istenen mesajın vurgulanması sağ-
lanabilmektedir (Arpa ve Çakı, 2018: 154). Oluşturulan hüzün duygusu ile 
emek sömürüsünün sonlanması için kitlelerin mücadele etmesi gerektiği 
mesajı verilmektedir. Özetle kampanyada çocukların yerinin işyerleri ye-
rine okullar olduğu ve kitlelerin de bu süreçte çocukları işyerlerine değil 
de okullara göndermeleri gerektiği aktarılmaktadır. Çocukların zor çalışma 
şartlarına vurgu yapılarak da çocukların çalışabileceklerine yönelik algının 
kampanyalar kapsamında kırılması amaçlanmaktadır. 

Tablo 1. UNICEF’in Kampanyası

Sözdizimsel 
Boyut

Küçük bir kız çocuğun terzide çalışması, ardından okul servisi-
ne binmesi

Anlambilimsel 
Boyut

Çocukların okula gitmeleri gerekirken çalıştırılmak zorunda 
bırakılmaları

Edimbilimsel 
Boyut

Hüzün duygusu oluşturularak emek sömürüsüne karşı kitlelerin 
harekete geçmesi amaçlanmaktadır

4. 2. World Vision’un kampanyası

World Vision, 1950 yılında kurulmuş olan kâr amacı gütmeyen bir insa-
ni yardım kuruluşudur (WVI, 2019). World Vision’un kampanyası söz-
dizimsel boyutta değerlendirildiğinde, videoda küçük bir kız çocuğunun 
pembe bir battaniye ile oynamasının konu edinildiği gösterilmektedir. Kü-
çük kızın annesi, çocuğunu pembe battaniye ile sarmaktadır (Sekans 2. 
1.). Küçük kız, pembe battaniye ile sokaklarda dolaşmaktadır (Sekans 2. 
2.). Battaniye sokaklarda gezdirildiği için kirlenmiştir. Kirlenen battaniye 
çamaşır makinesinde yıkanmaktadır (Sekans 2. 3.). Son sekansta ise fark-
lı bir kız çocuğunun dikiş makinesinin önünde pembe battaniyeyi diktiği 
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aktarılmaktadır (Sekans 2. 4.). Videoda “6 yaşına kadarki küçük çocuklar 
terzilere satılıyor.” yazısı bulunmaktadır (ADS, 2019b).

                    Sekans 2. 1.                                          Sekans 2. 2.        

                 

                     Sekans 2. 3.                                       Sekans 2. 4.

  

Anlambilimsel boyutta incelediğinde, videoda pembe battaniye 
ile dolaşan küçük kızın mutluluğu üzerine mesaj verilmeye çalışıldığı 
görülmektedir. Aile üyelerinin küçük kızı battaniye ile sarmaları ve sev-
meleri, küçük kızın ailesi ile mutlu olduğu algısını oluşturmaktadır. Küçük 
kızın battaniyesini dışarı çıkarması ve kirletmesi ile de çocuğun özgürlü-
ğü üzerine odaklanıldığı görülmektedir. Çocuğun kirlenen battaniyesinin 
çamaşır makinesinde yıkanması ve ev ile ilgili hiç bir işte çocuğun eme-
ğinden yararlanılmaması ile çocuğun özgürlüğü üzerinde durulmaktadır. 
Diğer yandan son sekansta farklı bir küçük kızın pembe battaniyeleri di-
kerken gösterilmesi ile videonun başındaki kızın yaşamı ile tezat oluştu-
rulması amaçlanmaktadır. Son sekansta yer alan kızın emek sömürüsüne 
maruz kaldığı ve diğer çocuk gibi gezmek, eğlenmek ve çocukluğunu ya-
şamak yerine çalıştığı aktarılmaktadır. Edimbilimsel boyutta, her insanın 
aynı yaşam standardına sahip olamadığı düşüncesi üzerinden özgürlük ve 
emek sömürüsü boyutunda karşıtlık oluşturulmak istenmektedir. Oluşturu-
lan karşıtlık üzerinden bazı insanların özgürce yaşamalarına karşın, bazıla-
rının çalışmak zorunda kaldığı ve çocukluk dönemlerini yaşayamadıkları 
aktarılmaktadır. Çalışmada incelenen ilk videoda olduğu gibi bu video üze-
rinden de kitleler nezdinde ortaya çıkarılan hüzün duygusu ile emek sömü-
rüsüne karşı kitlelerin dikkatinin çekilmesinin amaçlandığı görülmüştür. 
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Nitekim videoda verilen mesajlar ile doğrudan emek sömürüsüne yönelik 
olumsuz bir algı inşa edilmektedir. 

Tablo 2. World Vision’un Kampanyası

Sözdizimsel Boyut Küçük bir kız çocuğunun pembe bir çarşafı kullanması, 
diğer bir çocuğun ise pembe çarşafı dikmesi

Anlambilimsel Boyut İnsanların bir bölümü çocukluk dönemini yaşayabilirken, 
bir bölümü ise bundan mahrum olmaktadır

Edimbilimsel Boyut
İnsanlar arasında yaşanan adaletsizliğe vurgu yapılarak, 
emek sömürüsüne yönelik duyarlılığın oluşması 
amaçlanmaktadır

4. 3. Çocuk Hakları ve Siz Organizasyonunun kampanyası 

Çocuk Hakları ve Siz Organizasyonu, 1979 yılında kurulmuş olan ço-
cuk haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşudur (CRY, 2019). Çocuk 
Hakları ve Siz Organizasyonunun kampanyası sözdizimsel boyutta ince-
lendiğinde, videoda küçük bir kız çocuğunun küçük bir kulübe inşa ettiği 
gösterilmektedir (Sekans 3. 1.). Küçük kız kulübeyi inşa ederken dinlen-
mektedir (Sekans 3. 2.). Küçük kız kulübenin içine girmiş ve kulübeyi ta-
mamlama noktasına gelmiştir. Bu süreçte kulübedeki küçük bir boşluktan 
kuşlara bakmaktadır (Sekans 3. 3.). Son sekansta küçük kızın tamamlanan 
kulübenin içerisinde olduğu yansıtılmaktadır. Videoda sırasıyla, “Çocuk 
işçiliği, çocukluk dönemini bitirir.”, “Hindistan’da 5 ile 18 yaşları arasında 
33 milyondan fazla çocuk işçi var.” ve “Bunu değiştirebilirsin. Bu çocuk-
ların iş yerine okula gitmelerine yardım et.” yazıları bulunmaktadır (ADS, 
2019c).

           Sekans 3. 1.                               Sekans 3. 2.

            

         Sekans 3. 3.                              Sekans 3. 4.
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Anlambilimsel boyutta incelendiğinde, videoda küçük kızın küçük 
bir kulübe inşa ederek özgürlüğünü kaybettiği mesajının verilmeye çalışıl-
dığı görülmektedir. Video üzerinden çocuğun çalışarak çocukluk dönemini 
yaşayamadığı ve eğitimini sürdüremediği aktarılmaktadır. Bu süreçte ço-
cuğun çocukluk dönemini yaşayamadığı için oyun oynaması ve eğlenmesi-
nin mümkün olmadığı, diğer yandan eğitim hayatını sürdüremediği için de 
gelecekteki hayallerine ulaşmasının engellendiği üzerinde durulmaktadır. 
Çocuğun çalışırken dinlenmesinin gösterilmesi ile çocuğun çalışma şartla-
rının zorluğu üzerinde durulmaktadır. Diğer yandan kulübenin içerisinden 
kuşları izlemesi ile özgürlüğe vurgu yapılmaktadır. Son olarak küçük kızın 
kulübenin içerisinde kalması ile emek sömürüsünün insanların özgürlük-
lerini ortadan kaldırdığı mesajı verilmektedir. Edimbilimsel boyutta ince-
lendiğinde, videoda kulübe ören küçük kız üzerinden emek sömürüsünün 
insanların yaşamını ne yönde olumsuz etkilediği aktarılmaya çalışılmakta-
dır. Bireyin emeğinin sömürülmesi ve çalışmak zorunda kalması ile özgür-
lüğünü kaybettiği mesajı verilmektedir. Videoda ortaya konan göstergeler 
üzerinden çalışma kapsamında incelenen diğer iki videoda olduğu gibi 
hüzün duygusunun ön plana çıkarılması amaçlanmıştır. Emek sömürüsü-
ne karşı hüzün duygusu kullanılarak da insanların emek sömürüsüne karşı 
mücadele etmesi teşvik edilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 3. Çocuk Hakları ve Siz Organizasyonunun Kampanyası

Sözdizimsel Boyut Küçük bir kız çocuğunun küçük bir kulübe inşa etmesi

Anlambilimsel Boyut Emek sömürüsü, insanların özgürlüğünü ellerinden al-
maktadır

Edimbilimsel Boyut
Çocuk işçiliği ve özgürlük kavramları arasında 
ilişki kurularak, emek sömürüsüne dikkat çekilmesi 
amaçlanmaktadır 

Sonuç

Çalışma kapsamında incelenen kampanyalarda emek sömürüsünün 
doğrudan çocuk işçiler üzerinden ele alındığı görülmüştür. Nitekim ulusal 
ve uluslararası alanda hazırlanan kampanyalarda insan ticareti bağlamında 
emek sömürüsünde çocuk işçiliğinin ön planda olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Videolarda özellikle çocuklara yer verilmesi ile emek sömürüsüne yönelik 
verilen mesajlarda hüzün duygusunun güçlendirilmesi sağlanmaktadır. 
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Hüzün duygusu ile kampanyalarda, kitlelerin emek sömürüsüne karşı 
harekete geçmesi amaçlanmıştır. Bu aşamada kampanyalarda hâkim olan 
algı ise çocuk işçilerin mağdur edildiği yönündedir. Bu mağduriyetin te-
melinde de çocukları emek sömürüsüne maruz bırakan insan ticareti işaret 
edilmektedir. 

 Kampanyalarda, günümüzde modern kölelik olarak adlandırılan 
insan ticareti nedeniyle çocukların modern köleler olarak hizmet ettiril-
diği vurgusu yapılmaktadır. Kampanyalarda genel olarak çocuk işçilerin 
üzerinden çocukluk dönemi ve eğitim konularına dikkat çekildiği görül-
mektedir. Videolarda yer alan göstergelerde, çocukların özgürce çocukluk 
dönemlerini yaşamaları, oyun oynamaları ve eğlenerek zaman geçirmeleri 
gerektiği aktarılmaktadır. Diğer yandan çocukların yerinin işyerleri olma-
dığı, onun yerine okula gitmeleri gerektiği telkin edilmektedir. Çocukların 
gün içerisinde uzun saatler çalıştığı belirtilerek çocukların çalışma şartları-
nın olumsuz yönlerine dikkat çekilmektedir. Kampanyalarda, çocuklardan 
yetişkinler tarafından gerçekleştirilebilecek işlerin yapılmasının istendiği 
aktarılmaktadır. Bu nedenle çocukların kapasitesinin üstünde çalıştırıldık-
ları algısı oluşturulmakta ve çocuk işçiliğinin sonlanması istenmektedir. 
Diğer yandan kampanyalarda çocukların gönül rızası olmadan zorla ça-
lıştırıldıklarına değinilmiş, böylece kampanyalarda çocuk emeğinin belli 
kişilerin çıkarlarına hizmet etmek için kullanıldığı mesajı verilmeye çalı-
şılmıştır. 

 Kampanyalar, insan ticareti boyutunda emek sömürüsüne yöne-
lik kamuoyunda farkındalık oluşturması bakımından önem taşımaktadır. 
Özellikle kampanyalarda kullanılan göstergelerin yazılı mesajlar ile uyum-
lu bir şekilde hazırlandığı görülmektedir. Böylece kampanyalarda emek 
sömürüsüne yönelik mesajların etkisinin göstergeler üzerinden güçlendi-
rildiği ortaya çıkmaktadır. Buna karşın gelecekte hazırlanması muhtemel 
emek sömürüsü konulu kampanyalarda insan ticareti üzerine daha fazla 
vurgu yapılması gerekmektedir. Özellikle kampanyalarda yer alan göster-
gelerde insanların emek sömürüsüne insan ticareti bağlamında nasıl ma-
ruz kaldığı daha açıklayıcı ve kapsamlı bir şekilde aktarılmalıdır. Diğer 
yandan kampanyalarda insan ticareti boyutunda emek sömürüsüne maruz 
kalan insanlar ile ilgili daha fazla istatistiki verilerden yararlanılmasının 
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kampanyaların kitleler üzerindeki ikna etkisine olumlu katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

 Akademik literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde insan ti-
caretinde emek sömürüsünün önlenmesine yönelik çabalara odaklanıldı-
ğı ortaya çıkmaktadır. Buna karşın insan ticaretinde emek sömürüsünün 
kampanyalarda ne şekilde yansıtıldığını inceleyen, emek sömürüsünün 
önlenmesinde hüzün duygusunun ne şekilde kullanıldığını ortaya koyan sı-
nırlı çalışmanın olduğu saptanmaktadır. Bu açıdan mevcut çalışmada elde 
edilen bulgular, alandaki boşluğa katkı sağlaması bakımından önem taşı-
maktadır. Çalışmada insan ticaretinin emek sömürüsü boyutunda ne gibi 
olumsuz sonuçlara yol açtığı hazırlanan kampanyalar üzerinden açıklan-
maya çalışılmıştır.

Çalışmada insan ticareti boyutunda emek sömürüsünü konu alan 
kampanyalarda verilmek istenen mesajların ortaya konulmasına çalışılmış-
tır. Çalışma alanda emek sömürüsü bağlamında literatür boşluğunu doldur-
ması bakımından önem taşımaktadır. Buna karşın çalışmanın yalnızca üç 
kampanya üzerinden gerçekleştirilmesi, çalışmanın önemli bir sınırlılığını 
ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan gelecek çalışmaların emek sömürüsüne karşı 
hazırlanan kampanyaları farklı örneklemler üzerinden mevcut çalışmadaki 
bulgular ile karşılaştırmalı olarak ele alması, literatürün zenginleşmesini 
sağlayacaktır. Diğer yandan çalışma kapsamında elde edilen bulgular, 
emek sömürüsünü konu alan kampanyaların kitleler üzerindeki etkisini 
ortaya koymaktan uzaktır. Bu nedenle yine gelecek çalışmaların emek 
sömürüsünü konu alan kampanyaların kitleler üzerindeki etkisini ölçen 
nicel çalışmalara yer vermesinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Abstract

The growing problem of organ trafficking as one of the components of human 
trafficking does not lose its relevance to the globalizing world, especially to the 
developing countries. Being part of the global community, and at the same time 
being developing countries Azerbaijan and North Macedonia face the problem of 
human trafficking. This article is a review study of comparative character. The 
purpose of this study is to reveal the features of the fight against organ trafficking, 
to disclosure the facts of this crime in Azerbaijan and North Macedonia, as well as 
analysis of the legislation of both countries. In this study has been used the liter-
ature search method. Data has collected by entering the key words on the search 
engine. According to the findings of this study Azerbaijan and North Macedonia 
are the source, transit and distant countries of human trafficking. However due to 
the poor official information there are lack of evidences on organ trafficking in 
these countries. 
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Öz

İnsan ticareti bileşenlerinden biri olarak organ ticareti sorunu, küreselleşen 
dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde hala aktüelliğini korumaktadır. 
Küresel toplumun bir parçası ve aynı zamanda gelişmekte olan Azerbaycan 
ve Kuzey Makedonya da bu sorun ile yüz yüze kalmaktadırlar. Bu çalışma 
karşılaştırmalı bir derleme makalesidir. Çalışmanın amacı, organ ticaretine 
karşı mücadele yollarını açıklamak, Azerbaycan ve Kuzey Makedonya’da suçun 
aşikâr olunması mekanizmalarının yanı sıra her iki ülkenin mevzuatını ortaya 
koymaktır. Bu çalışmada literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Veriler, arama 
motoruna anahtar kelimelerin girilmesiyle elde edilmiştir. Çalışmanın bulgularına 
göre, Azerbaycan ve Kuzey Makedonya insan ticareti için kaynak, transit ve hedef 
ülke konumundadırlar. Ancak, yetersiz resmi bilgi nedeniyle bu ülkelerde organ 
ticaretine dair kanıt eksikliği bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: organ ticareti, insan ticareti, Azerbaycan’da organ ticareti, 
Kuzey Makedonya’da organ ticareti, organ nakli. 

Organ Kaçakçılığına Karşı 
Mücadelenin Özellikleri 

Üzerine Karşılaştırmalı Bir 
Çalışma: İnsan Ticareti ile 
Mücadelede Azerbaycan ve 

Kuzey Makedonya Mevzuatının 
Gözden Geçirilmesi
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Introduction

Human organ transplantation is both an important milestone in the devel-
opment of world medicine and a scourge of the progress itself. Since the 
first successful transplantation of human organs in 1950, up to the present 
days, this procedure has brought thousands of people back to life. At the 
same time, it aroused vital supply and demand for human organs. Organ 
transplantation contains many ethical issues and the trade of human organs, 
tissues and cells is immoral, contrary to medical ethics and, due to the 
many factors, has been criminalized in the most countries (UNODC, 2015, 
p.6; OSCE, 2013, p. 10). 

 Nowadays, the black market for organ trafficking which has a very 
latent activity with involving of scientists and medical personnel is flour-
ishing. Given the strong demand for human organs, trafficking in organs is 
highly profitable and the disclosure of these crimes due to their specificity 
is extremely difficult as the criminal groups dealing with this get involved 
not just donor and recipient but also skilled medicine professionals and 
experts. There are many evidences that victims of organ trafficking were 
deceived by the health professionals (Arnovitz and Isitman, 2013, p. 75, 
80; OSCE, 2013, p. 10, 17; Pascalev et al., 2013, p.8). 

Speaking about trafficking in human organs, we also should high-
light the trafficking in human beings, since the organ trafficking is an inte-
gral part of it. So according to the Article 3(a) of the Protocol on Trafficking 
in Person the concept of human trafficking or “trafficking in person” in-
cludes the removal of organs. Although organ trafficking is an integral part 
of human trafficking, there should be drawn a clear line between trafficking 
in organs and trafficking in persons for organ removal as these crimes have 
various objects. If the object of trafficking in organ is the human organ, the 
object of trafficking in persons for organ removal is the person. Traf-
ficking in organ and trafficking in persons for organ removal will not be 
considered separately in this article.  The term “organ trafficking” in this 
study is comprehensive and includes the both concepts mentioned above. 
However, the main focus in this study is put on the trafficking in organ. 

According to the Council of Europe Convention Against Trafficking 
in Human Organs, adopted in 2014 such activities as illicit removal 
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of organs; the use of illicitly removed organs; the illicit solicitation 
or recruitment (of organ donor or recipient) or the offering and re-
questing of undue advantages; the preparation, preservation, stor-
age, transportation, transfer, receipt, import and export of illicitly 
removed human organs; aiding, abetting and attempt are defined as 
trafficking in human organs.

By ‘illicit removal of organs’ in the Convention has implied following:
- Performing the removal without the free, informed and specific 

consent of the living or deceased donor, or, in case of the deceased 
donor, without the removal being authorised under its domestic law;

- Offering or receiving a financial gain or comparable advantage by 
the living donor or third party in exchange for the organs removal;

- Offering or receiving a financial gain or comparable advantage by 
the third party in exchange for the removal of organs from a de-
ceased donor (UNODC, 2015, p. 17-19).

The Convention composes on State Parties to criminalize the ille-
gal trade in organs and take all necessary measures to ensure its imple-
mentation. This article will examine the legislative framework of the two 
countries on combating the organ trafficking as well as human trafficking. 
Another important international tool for combating organ trafficking is the 
Declaration of Istanbul of Organ Trafficking and Transplant Tourism. In the 
Summit held in Istanbul in 2008 by The Transplantation Society (TTS) and 
the International Society of Nephrology (ISN) were discussed such issues 
as exploitation of vulnerable groups of society for the purpose of organ 
removal, using their poverty, despair and weakness. Such groups of popu-
lation as immigrants, prisoners, trafficked women and children being used 
for these unethical aims categorised as vulnerable groups. As the result was 
the issuing of the Istanbul Declaration on Organ Trafficking and Transplant 
Tourism. The declaration introduced markers to help distinguish transplant 
tourism from transplant travel. According to the Declaration, Travel for 
transplantation is the movement of organs, donors, recipients, or transplant 
specialists. Transplant tourism is a negative act aimed to provide the illegal 
organ trafficking (Delmonico, 2009, 116-117; Danovitch et al., 2013, p. 
1307).

As mentioned above, it is impossible to consider the organ traffick-
ing separate from the human trafficking. According to studies, human or-
gans are obtained not only by voluntary consent, but also by coercion and 
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fraud. In addition, people are abducted, kept in slavery, sold and killed for 
obtaining their organs (Arnovitz and Isitman, 2013, p. 79). That is why 
trafficking in organs should be considered in conjunction with trafficking 
in persons. Such International instruments as Universal Declaration on 
Slavery, the Universal Declaration on Human Rights, the U.N. Convention 
Against International Organized Crime (“Palermo Convention”) its addi-
tional Protocol, the Brussels Declaration on combating human trafficking 
and Recommendations adopted by the European Unions’ member states 
are the effective legislative tools setting standards for dignified life and 
combating human trafficking and modern slavery (Vujin, 2009, p. 269).

Since the main focus of the study is on a review of legislation, the 
article discusses the laws of both states on organ trafficking and human 
trafficking. The choice of Azerbaijan and Northern Macedonia for a com-
parative analysis was not made by chance. Both countries are situated on 
the important routes of communication and harmoniously contain Europe-
an and Asian cultures. Both Azerbaijan and Northern Macedonia faced a 
migration flow and went through similar political events. 

Method

This article is a review study of comparative character. The purpose of this 
study is to reveal the features of the fight against organ trafficking, to dis-
closure the facts of this crime in Azerbaijan and North Macedonia, as well 
as analysis of the legislation of both countries. In this study has been used 
the method of literature review. Data was collected by entering the key 
words on the search engines. The terms “human trafficking”, “trafficking 
in person” and “trafficking in human beings” used in this study are inter-
changeable and should not cause confusion.

Though trafficking in organs and trafficking in persons for organ 
removal are different crimes having various objects (the object of traffick-
ing in organ is the human organ, the object of trafficking in persons for 
organ removal is the person), in this study they will collected under the 
same dome, due to lack of information on organ trafficking in whole in the 
studied countries. The big limitation of the study is poor official data about 
the organ trafficking. The lack of evidences on organ trafficking in studied 
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countries made it difficult to analyze the influence of the national legisla-
tion systems on the prevention and combating organ trafficking as well as 
trafficking in human beings. 

According to the findings of this study Azerbaijan and North Mace-
donia are the source, transit and distant countries of human trafficking. 
There is not much information about trafficking in human organs. Analyze 
of legislation of studied countries showed the similar mechanisms of com-
bating organ trafficking as well as human trafficking. The main legisla-
tive act reflecting statement on punishment of organ trafficking is Criminal 
Code. 

Findings 

Human trafficking 

Azerbaijan

Since its establishment on the path of independence, Azerbaijan has ac-
tively fought against all forms of crime by adopting laws and improving its 
potential. Of particular importance for Azerbaijan is the combating human 
trafficking in all its manifestations. And this is an important issue at this 
stage of the development of Azerbaijan, since it is not a secret to anyone 
that the Republic of Azerbaijan is a source, transit, and destination coun-
try for human trafficking (Hainzl, 2018, p. 2; Chindea et al, 2008, p. 24). 
But, if at the beginning the fight against human trafficking was conducting 
on a general basis of the fight against crimes, then in 2005 there has ad-
opted the Law of the Republic of Azerbaijan on “Combating Trafficking 
in Human Beings” and in the Ministry of Internal Affairs (here in after 
referred to as the Ministry) has been established the Main Department on 
Combating Trafficking in Human Beings that directly subordinated to the 
National Coordinator for combating human trafficking. These actions have 
been implemented in the scope of National Action Plan. The main plan 
of the government actions in combating human trafficking has designat-
ed in 3 National Activity Plans covering following periods: 2004-2008, 
2009-2013 and 2014-2018. There is necessity to highlight that the working 
group on combating human trafficking, comprising the representatives of 
the main anti-trafficking governmental stakeholders has been established 
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in 2004 and it aimed to assist the National Coordinator (Hainzl, 2018, p. 3; 
https://www.insanalveri.gov.az).  

In the scope of the First National Activity Plan, Azerbaijan has 
opened a shelter intended for the victims of human trafficking. In addition 
to this, in 2007 year the Ministry has launched the 24 hour hot-line proj-
ect (152 for internal calls) for the victims of human trafficking which still 
operates. Azerbaijan has also signed and ratified the major international 
conventions dealing with human trafficking (McCarthy, 2018, p. 107-108). 
The following international documents contribute to the construction of 
National Action Plans: UNODC, Toolkit to Combat Trafficking in Persons 
(2000); SPTF, Guidelines for National Plans of Action to Combat Traf-
ficking in Human Beings (2000); ICAT, Pivoting Toward the Evidence: 
Building Effective Counter-Trafficking Responses Using Accumulated 
Knowledge and a Shared Approach To Monitoring, Evaluation and Learn-
ing (2016); ICMPD, Guidelines for Development of a Comprehensive Na-
tional Anti-Trafficking Response, (2006); ICMPD, Monitoring and Eval-
uation Handbook for National Action Plans against Trafficking in Human 
Beings (2010) (Hainzl, 2018, p. 3-4). Azerbaijan is also joined the Palermo 
Protocols on preventing and punishing the human trafficking (Allahverdi-
yev and Huseynov, 2013, p.50).

The main step on the effective combating human trafficking in Azer-
baijan was the adoption of the Law of the Republic of Azerbaijan on Traf-
ficking in Persons in 2005 and including to the Criminal Code of the Re-
public of Azerbaijan such articles as 141-1 (trafficking in human beings), 
144-2 (forced labour), and 316-1 (disseminating private information about 
victims of trafficking in human beings) (Combating trafficking, 2013).

According to the article 1.0.1 of the Law of the Republic of Azer-
baijan on Trafficking in Persons the term of trafficking in person 
defined as recruitment, obtaining, keeping, harboring, transporting, 
giving or receipt of a person by means of threat or use of force, 
intimidation or other means of coercion, abduction, fraud, decep-
tion, abuse of power [influence] or a position of vulnerability, or by 
giving or receiving payments or benefits, privileges or concessions 
to achieve the consent of a person having control over another per-
son, for purposes of exploitation; (recruitment, obtaining, keeping, 
harbouring, transporting, giving or receipt of a minor for purposes 
of exploitation. 



357

Comparative Study on The Features of Fighting Against Organ Trafficking: Review of Azerbai-
jan and North Macedonian Legislation on Combating Human Trafficking

GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

In this article also highlighted that the acts described above shall be 
considered trafficking in persons even if the means set forth in this provi-
sion are not used. This provision is also reflected in the Article 144-1, titled 
“human trafficking” and included to the Criminal Law in 2005 (Alliyev, 
2013, p.2-3; GRETA, 2018, p.19). 

According to this article human trafficking is recruitment, obtain-
ing, keeping, harbouring, transportation, transfer or acceptance of 
a person with a purpose of exploitation under the threat of violence 
or using violence, threats or other means of coercion, abduction, 
fraud, deception by misusing ability to make pressure or helpless-
ness, or providing or receiving material and other values, privileges 
or benefits to get a consent of the person that exercises control over 
another person.

In addition to the Article 144-1, the Ministry evaluates the following 
articles of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan as components 
of human trafficking: 144-2 (forced labour); 144-3 (illegal acts relating to 
travel or identity documents with a purpose of trafficking in human be-
ings); 243 (involving in prostitution); 171 (involving of minors on pros-
titution); 171-1 (distribution of child pornography); 244 (maintenance of 
prostitution hose); 151 (coercion into actions of sexual nature); 137 (sale, 
purchase and compulsion to withdrawal for transplantation of body organs 
or tissues of a person); 242 (illegal distribution of pornographic materials 
or object); 106 (slavery); 172 (substitution of another’s child); 174 (illegal 
adoption) and 316-1 (dissemination of confidential information about the 
victims of human trafficking) (Table 1). 

Along with active effort on combating human trafficking the gov-
ernment of the Republic of Azerbaijan also creates the necessary condi-
tions for the rehabilitation of the human trafficking victims. In this way 
many victims of human trafficking have been provided by various types of 
short and long-term assistance like medical, psychological and legal aid, 
housing and so on. (McCarthy, 2018, p. 111, 113). 
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Years: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016 2017 2018

Total of criminal 
facts:

162 215 283 403 340 212 169 222 228 272 317 314 295  285

Article of the 
Criminal Code

Amount 

144-1 1 29 72 79 79 67 67 89 78 98 109 141 142 144
144-2 - - - 1 3 1 2 2 3 4 7 6 6 4
144-3 - - - - - - - - - 3 11 19 26  35
243 54 57 49 116 92 62 43 45 69 76 57 41 49 60
171 4 7 8 10 5 2 2 2 3 2 1 4 7  5
171-1 - - - - - - - - - - - - 1 -
244 93 112 150 180 148 73 51 75 66 82 123 99 58  24
 151 5 5 1 10 3 2 2 4 6 5 6 2 3 4
 137 - - - - 1 - 1 - - 1 - - -  1
242 5 5 3 7 9 5 1 5 3 1 3 2 3 8
106 - - - - - - - - - - - - - -
172 - - - - - - - - - - - - -  -
174 - - - - - - - - - - - - -  -
316-1 - - - - - - - - - - - - - -
Persons 
committed 
crimes
(according 
to the court 
proceedings)

Total:
2525

153 207 300 349 289 137 97 145 124 149 171 162 121  101

As well 
as Human 
Traffickers

Total:
543

1 23 93 91 76 39 20 22 17 26 32 36 33  34

Victims 
of Human 
Trafficking

Total:
885

1 86 101 78 91 34 29 53 56 54 63 70 71  98

(Table 1. Statistics on Crimes Registered in the Field of Combating Human 
trafficking in the Republic of Azerbaijan. Table has been taken from https://

www.insanalveri.gov.az/?/az/menu/59/)

North Macedonia

Situated on the Balkan Route mostly used for human trafficking, North 
Macedonia is a source, transit and destination country for it (Dimovski, 
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Babanoski and Ilievski, 2013, p.206; Department of State, 2019, p.61, 63, 
105, 207-208, 360; GRETA, 2017b, p.7). There are no explicit statistics 
on human trafficking in the country, as there are no reliable data on the 
number of victims and the number of persons who committed this crime. 
Most information is approximate as the true amount of victims and the 
numbers of detected ones are different (IOM, 2004, p.73-74, 93). Some 
reliable information can be obtained from the reports of Non-Government 
Organizations (NGO). So, according to the data provided by the NGO Co-
alition “All for Fair Trial” in the scope of the Project “Countrywide Obser-
vation of Trafficking in Human Beings Related Trials”, in 2015 during the 
9 months (from January to September) there has been observed 32 cases, 
the main subject of the hearing of which was the trafficking in human be-
ings (Velkoska, 2005, p.11). 

The active fight with human trafficking in North Macedonia (at that 
time Former Yugoslav Republic of Macedonia, hereinafter Macedonia) has 
been started in 2000 when as the part of the collaboration on combating 
human trafficking in South Eastern Europe had established the Stability 
Task Pact Force for Trafficking in Human Beings (SPTF) and adopted the 
United Nations Convention on Transnational Organized Crime and its Pro-
tocols (the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Human 
Beings, Especially Women and Children and the Protocol against Smug-
gling of Emigrants on Land and in the Air). In 2002 Macedonia included 
to the National Action Plan the statements on prevention the human traf-
ficking. This definitely was the huge step on combating human trafficking 
in Macedonia, implying the measures on combating human trafficking in 
governmental level. But this Section of Plan had described the prevention 
procedure in general terms and did not reveal the detailed and guiding pro-
gram for the effective fight the human trafficking. However, even this pro-
gram was not implemented due to lack of financial resources (Limanowska, 
2005, p.7, 138). The National Action Plan and Strategy to combat human 
trafficking were adopted 4 years later in 2006 (Vujin, 2009, p.286).

 But the Macedonian government passed the long way to improve 
its legislation and adopted new Action Plans containing more comprehen-
sive anti-trafficking activities. So the national action plan for 2017-2019 
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years clearly shows a positive tendency in improving domestic capacity 
with more focus on illegal migration and victim protection. In 2004, 2008 
and 2015 years in Macedonia have been carried out the legislation reforms 
aimed to comply with international standards (Kiprijanovska, 2008, p.120; 
GRETA, 2017b, p.8, 10).  Despite all the efforts have been made, Macedo-
nia has a long way to pass in order to meet the required standards for the 
liquidation of trafficking in human beings (Department of State, 2019, p. 
358).

The legislation acts of Macedonia, directly related to the combating 
human trafficking are following: 

- Law on ratification on the Convention for protection of children 
from sexual exploitation and sexual abuse (“Official Gazette of the 
Republic of Macedonia“No.135/2010);

- Criminal Code (“Official Gazette of the Republic of Macedo-
nia” No. 37/1996; 80/1999; 4/2002; 43/2003; 19/2004; 81/2005; 
60/2006; 73/2006; 7/2008; 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 
185/2011);

- Law on witness protection (“Official Gazette of the Republic of 
Macedonia” No. 38/2005, 58/2005).

Nevertheless, the Criminal Code is the main legislative act reflect-
ing the provisions on trafficking in persons and providing punishment for 
this criminal activity. 

According to the Article 418-a any person who uses force, serious 
threats, leads to delusion or uses other forms of coercion, abduction, 
deceit, with abuse of the person’s position or state of pregnancy, 
incapacity or physical or mental inability of another person or by 
giving and receiving money or other benefit in order to receive the 
consent of a person that has control over another person, or in other 
manner recruits, transports, transfers, purchases, sells, harbours or 
receives persons for the purposes of exploitation by means of pros-
titution or other forms of sexual exploitation, pornography, forced 
labour or servitude, slavery, forced marriages, forced fertilization, 
illegal adoption or other similar relations or illicit transplantation of 
parts of the human body is subject to punishment. 

The maximum term for trafficking in persons may be at least 8 
(eight) years in prison sentence (ASTRA, 2013, p.116-118).

Should be highlighted the fact that government of Macedonia the 
first in its region opened a shelter for international victims, migrants traf-
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ficked for labour and sexual exploitation (IOM, 2004, p.72). Also Mace-
donian legislation system allows to the foreign women, who became the 
victim of human trafficking to apply for asylum and/or refugee status (Vu-
jin, 2009, p.286).

Organ trafficking 

Azerbaijan

Along with the 137th article of the Criminal Code of the Azerbaijan Repub-
lic, the basic legislation act regulating the fight against human trafficking is 
Law No:726-IQ “On Transplantation of Human Organs and (or) Tissue”, 
adopted on the 28th of October, 1999  (GRETA, 2018, p.19). According 
to the 17th article of this Law human organ and/or tissue may not be an 
object of trade. Any legal or natural person engaging in trade in human 
organs and/or tissues shall be liable in the manner prescribed by the leg-
islation (GRETA, 2017a, p.136). Depending on the gravity of the offence, 
the Criminal Code provides such punishments for this crime as penalty fee, 
correction works or imprisonment with deprivation of the right to hold the 
certain posts or to engage in the certain activity. The maximum sentence 
prescribed by law is 5 years imprisonment (Criminal Code of Azerbaijan 
Republic, a.137). 

As seen from the Tab.1 the number of solved organ trafficking 
crimes from 2005 to 2018 is just four. This cannot be an indicator of a 
small amount of crimes at all. Most likely this is due to high latency of 
these crimes and the lack of experience of law enforcement agencies in the 
disclosure of them. As we know the organ trafficking is a complex area of 
criminal law, what requires specific knowledge and special training of the 
subjects of criminal investigation. It is also known that Azerbaijan is being 
used by international organised crime network due to its strategic geopolit-
ical location. As was mentioned before the country is a transit and source 
country for the human trafficking. Azerbaijan also has a poor social and 
economic state, which leads to the high rate unemployment (IOM, 2002, 
p.35). All this together creates favourable conditions for the formation of 
vulnerable victims who are ready for any desperate step, up to the sale of 
their organs.
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In addition, there is a huge gap in the research of the organ traffick-
ing in Azerbaijan. There are no academic publications dealing particularly 
with this, what makes impossible the exact review and detailed analysis 
of both the presence and the detection of this crime.  However, there is no 
doubt that Azerbaijan has a positive tendency in combating human traffick-
ing as well as organ trafficking. However there are lot of problems in the 
area of organ trafficking including the lack of information and inconsisten-
cy of legislation with international legal acts So, Azerbaijan has not signed 
and ratified the Council of Europe Convention against Trafficking in Hu-
man organs. There are no trainings among the medicals and investigators 
on this field and no any powerful step on strengthening of the combating 
human trafficking (GRETA, 2018, p.19). 

North Macedonia

There is a no any official statistic and reliable information on organ traf-
ficking in North Macedonia. The reached sources consist scarce data on 
this issue, what makes it difficult to systematize and analyze them. For 
example, according to the unofficial, but “reliable confidential” sources, 
indicated in the IOM report on trafficking in persons in Balkan Region in 
2004, Roma children have been trafficked for the purpose of organ removal 
by their families. The destination countries for “sold” child victims were 
Albania or Greece (IOM, 2004, p. 85). The lack of information does not let 
to declare about the facts of organ trafficking in North Macedonia. Howev-
er, a lack of information cannot be evidence of lack of facts. It is preferable 
to talk about the absence of organ trafficking, referring to official sources, 
than to analyze other secondary sources (Božić, 2016, p. 140). But the prin-
ciple “if one does not see a problem, the problem does not exist” is not suit-
able and basically very danger position of authorities (Vujin, 2009, p.283). 

 Nevertheless, Northern Macedonia is adapting its laws to inter-
national standards for successful combating human trafficking. The traf-
ficking in human organs is criminalised by the Macedonian law under the 
Article 418-a of the Criminal Code. Article 10 of the Macedonian Law on 
Removal and Transplantation of Human Body Parts also prohibits the trade 
of human organs. It also prohibits the advertisement or other marketing 
activity in the purpose of trade the human organs, cells and tissues. Ac-
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cording to the Group of Experts on Action Against Trafficking in Human 
Beings Reports on the Concerning the Implementation of the Council of 
Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, the 
Macedonian Association for Transplantation of Organs and Tissues sup-
ported the Declaration of Istanbul on organ trafficking and transplant tour-
ism banning the human trafficking and transplant tourism issued in 2008. 
Association undertook to incorporate the principles of this declaration in 
its transplant operations (GRETA, 2017b, p.21; Božić, 2016, p.142).

Conclusion

Both Azerbaijan and North Macedonia are the signatories to the main Inter-
national Conventions on combating trafficking in human beings, but such 
an important document as Council of Europe Convention against Traffick-
ing in Human Organs has not been signed by studied countries (Chart of 
Signatures, 2019). 

Despite many shortcoming and gaps in the groundwork, the effort of 
Azerbaijan and Macedonia on developing the legislation and active com-
bat about human trafficking can be highly evaluated. A small amount of 
data on crimes of organ trafficking cannot be an indicator of their absence 
in countries located on important strategic routes and having a sufficient 
number of vulnerable populations. Most likely this is due to the difficul-
ties of disclosing and identifying these crimes seeing the specifics of their 
execution. 

Based on this study, the following are recommended:
- Ratification of the Council of Europe Convention against Trafficking in 

Human Organs;

- Conducting joint trainings with medical personnel and representatives of 
law enforcement agencies;

- Raising public awareness through social sports, media and other informa-
tion resources;

- Inclusion in the school curriculum of awareness-raising lessons on organ 
trafficking

- Analyze the push-factors and victimology and eradicate them by adopting 
social policy programmes to prevent the rising of vulnerable groups.
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Öz

Organ-doku ticareti, insan organlarının veya dokularının belirli bir para karşılı-
ğında yasal olmayan yollardan başka insanlara satılmasını ifade etmektedir. Or-
gan-doku ticareti, insan ticaretinin bir alt dalını oluşturmaktadır. Dünya genelinde 
organ nakli bekleyen hasta sayısındaki artış ile doğru orantılı olarak organ-doku 
ticaretinde de büyük bir artış meydana gelmektedir. Organ-doku ticaretinde ülke-
ler ve bölgelere göre ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle az gelişmiş veya 
gelişmekte olan ülkelerden, gelişmiş ülkelerdeki hastalara organ ve doku sağla-
mak amacıyla büyük çaplı insan ticaretinin gerçekleştiği görülebilmektedir. Bu 
süreç uluslararası insan ticaretinin daha da büyümesine yol açmaktadır. Ülkeler 
tarafından getirilen yasaklamalara rağmen, organ-doku ticareti dünya çapında yay-
gın olarak gerçekleştirilmektedir. Çalışmada organ ticaretinin önlenmesine yöne-
lik hazırlanan kampanyalarda verilen mesajlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 
amaçla çalışma kapsamında belirlenen örneklem ABD Ulusal İnsan Kaçakçılığı 
Kaynak Merkezinin kamu spotu reklamları incelenmiştir. Elde edilen bulgularda, 
organ ticaretine yönelik hazırlanan kamu spotu reklamlarında insan ticaretinde 
yer alan donörlerin konu edinildiği ve insan ticaretinin maddi boyutu ön plana 
çıkarılarak insanların ikna edilmeye çalışıldığı ortaya çıkarılmıştır. 
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Abstract

Organ-tissue trafficking refers to the illegal sale of human organs or tissues to ot-
her people for a certain amount of money. Organ-tissue trafficking is a sub-branch 
of human trafficking. There is also a large increase in organ-tissue trafficking in 
direct proportion with the increase in the number of patients waiting for organ 
transplants worldwide. There are serious differences in organ-tissue trafficking 
between countries and regions. Especially, it can be seen that large-scale human 
trafficking occurs in order to provide organs and tissues to patients from under-
developed or developing countries to developed countries. This process leads to 
further growth of international human trafficking. Despite the prohibitions impo-
sed by countries, organ-tissue trafficking is widespread throughout the world. In 
this study, the messages given in campaigns prepared to prevent organ trade were 
tried to be put forward. For this purpose, the public spot advertisements of the USA 
National Human Trafficking Resource Center were analyzed. According to the fin-
dings, it was found out that the donors involved in human trade were the subject 
and the material dimension of human trade was brought to the forefront in public 
spot advertisements for organ trade.

Keywords: Human Trafficking, Organ-Tissue Trafficking, Human Smuggling, Mig-
ration, Immigrant
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Giriş

Organ ticareti, en basit tanımıyla insan organlarının veya dokularının be-
lirli bir para karşılığında farklı kişi veya kişilere satılmasını ifade etmek-
tedir. Dünya genelinde yüz binlerce insan organ ve doku nakline ihtiyaç 
duymaktadır. Örneğin, Organ Temin ve Nakil Ağı (Organ Procurement 
and Transplantation Network, OPTN) raporuna göre 2019 yılı itibariyle 
ABD’de 113.000’den fazla kişi organ nakli için beklemektedir (OPTN, 
2019). Organ ticareti pek çok ülke tarafından yasaklanmıştır. Buna karşın 
organ nakillerinin, hasta sayılarını karşılayamayacak ölçüde olması insan 
ticaretin ön plana çıkmasına neden olabilmektedir. Diğer yandan organ 
ticaretinden yüksek ölçüde maddi kazanç elde edilmesi, kimi çevrelerin 
yoğun bir şekilde organ ticaretine yönelmesine yol açabilmektedir. Organ 
ticareti bağlamında gerçekleştirilen ameliyatların devlet tarafından denet-
lenmemesi, önemli sağlık sorunlarının oluşmasına neden olabilmektedir. 
Bu aşamada resmî kurumlar ve sivil toplum örgütleri tarafından organ ti-
caretinin önlenmesine yönelik kampanyalar hazırlanmaktadır. Özellikle bu 
süreçte hazırlanan kamu spotları ile organ ticaretinin yol açtığı olumsuz-
luklar konusunda kitleler nezdinde farkındalık oluşturulması hedeflenmek-
tedir.

Uluslararası literatürde organ ticareti konusunu inceleyen çok sayı-
da akademik çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalar içerisinde; 
Chang (1995), uluslararası suç biçimi olarak insan organ ticaretini; Mor ve 
Boas (2005) etik açısından organ ticaretini; Shimazono (2007), uluslararası 
organ ticaretinin durumunu; Watts (2007), Çin özelinde organ ticaretini; 
Budiani‐Saberi ve Delmonico (2008), organ kaçakçılığı ve transplant tu-
rizmini; Budiani ve Karim (2008), organ ticaretinin sosyal belirleyicilerini; 
Laird vd. (2008), doku gelişimi, büyümesi ve hastalıklarında kök hücre 
kaçakçılığını; Slabbert (2008) organ kaçakçılığı ile mücadeleyi; Cho vd. 
(2009), küreselleşmenin etkileri bağlamında uluslararası organ kaçakçılı-
ğını; Jafar (2009), organ ticareti için küresel çözümleri; Mendoza (2010), 
Kolombiya’daki organ ticaretini; Ambagtsheer ve Weimar (2012), organ 
ticaretinin yasaklanmasının neden etkili olmadığı ve İstanbul Deklarasyo-
nu’nu; Moniruzzaman (2012), insan organ pazarında biyoşiddeti; Lundin 
(2012), Moldova ve İsrail’de organ ticaretini; Greenberg (2013), küresel 
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organ ticaretini; Bagheri ve Delmonico (2013), organ kaçakçılığı ile müca-
delede küresel girişimleri; Efrat (2013a), İsrail’in küresel organ ticaretine 
katılımını; Efrat (2013b), organ ticareti ile mücadele politikasını; Decker 
(2014), organ nakli ve organ ticaretini; Columb (2016), Mısır, Kahire’de 
organ ticaret ağlarını; Bagheri (2016), yetersiz uluslararası müdahale açı-
sından çocuk organ kaçakçılığını; Efrat (2016), insan kaçakçılığına karşı 
küresel çabaları incelemiştir. 

Organ ticareti konusunda ulusal çalışmalara bakıldığında alanda sı-
nırlı sayıda çalışmanın yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmalar içeri-
sinde; Şen (2006), dünya ve Türkiye perspektifinden göçmen kaçakçılığı, 
insan ticareti ve organ-doku ticaretini; Dülger (2013), yasa dışı sınır ötesi 
sağlık sektörü bağlamında organ ticaretini; Gökcen ve Balcı (2015), kas-
ten öldürme, kasten yaralama, organ ve doku ticareti suçlarını; Akarçay 
(2015), para ve hayat bağlamında organ ticaretini; Aydın (2011), Polat 
(2015), Köksal (2016), Algan (2017), İltaş (2017), organ veya doku ticareti 
suçunu incelemiştir. 

Organ ticareti konusunda incelenen akademik çalışmalarda organ 
ticaretinin geçmişten günümüze nasıl şekillendiği, ülkeler arasında organ 
ticaretine yönelik farklı bakış açıları, organ ticaretine karşı yürütülen faa-
liyetler, organ ticaretine yönelik cezalar ve organ ticaretinin günümüzde 
hangi konumda olduğu konuları ele alınmıştır. Buna karşın gerçekleştirilen 
akademik çalışmalar içerisinde organ ticaretini önlemeye yönelik hazırla-
nan kamu spotu reklamlarını inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanıl-
mamıştır. Çalışma kapsamında kamu spotu reklamlarında organ ticaretini 
önlemeye yönelik hangi mesajların verildiği açıklanmaya ve genel olarak 
organ ticaretinde hangi konular üzerinde durulduğu konusunda bilgi ve-
rilmeye çalışılmıştır. Bu açıdan çalışmada “Kamu spotu reklamlarının in-
san kaçakçılığındaki rolü nedir?” sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır 
Çalışma kapsamında insan ticareti ile mücadelede öncü rol üstlenen ve 
organ kaçaklığı konusunda kitlelerin bilinçlendirilmesi konusunda çalış-
malar yürüten Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Ulusal İnsan Kaçakçı-
lığı Kaynak Merkezinin (National Human Trafficking Resource Center, 
NHTRC) kamu spotu reklamları nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer 
alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada 
insan ticareti ile mücadelede bulunan kurumlar içerisinde organ ticaretine 
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karşı kamu spotu reklamlarını en etkili şekilde NHTRC’nin kullandığı or-
taya çıkarılmıştır. Bu açıdan çalışmada NHTRC’nin kamu spotu reklamları 
çalışmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular 
ışığında başta Türkiye’de olmak üzere dünya genelinde organ ticaretine 
karşı hazırlanması muhtemel kamu spotu reklamları için kaynak oluşturul-
ması amaçlanmıştır. 

1. Organ Ticareti ve Kamu Spotu Reklamları

İnsan ticareti küresel ölçekli organize bir suç haline gelmiştir (Öztürk ve 
Ardor, 2007, s. 79; Erdal, 2008, s. 79; Kızılsümer, 2007, s. 113). İnsan 
ticareti, 21. yüzyılın en temel küresel sorunlarından biri haline gelmiştir 
(Memişoğlu, 2019, s. 239). Bireyler, insan ticaretinde bir meta gibi baş-
kalarına satılabilmektedir (Sayın, 2018, s. 79). İnsan ticaretinde, bireyler 
emek ve cinsel sömürüye maruz kalmaktadır (Özcan ve Arıcan, 2008, s. 1). 
İnsan ticaretiyle birlikte insanlar hürriyetlerini kaybedebilmekte, tamamen 
başka bireylerin kontrolüne girebilmektedir. Bu süreçte insan ticareti gü-
nümüzde modern kölelik olarak adlandırılmaktadır (Akgün, 2016, s. 157; 
Barrows ve Finger, 2008, s. 521). İnsan ticareti, hükûmetlerin çözmeye 
çalıştığı önemli sorunlardan biri haline gelmektedir (Laczko ve Gramegna, 
2003, s. 179).

Organ ticareti de insan ticaretinin bir alt dalını oluşturmaktadır 
(Yılmaz, 2017, s. 883). Hükûmetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından 
kullanılan uluslararası insan ticareti tanımları, insan ticaretinin üç amacını 
tanımlar: cinsel istismar, işçi sömürüsü ve organların ticareti (Efrat, 2016, 
s. 34). Organ ticareti kapsamında insanların organları veya dokuları belirli 
bir para karşılığında, organ nakli bekleyen hastalara satılmaktadır. Diğer 
bir ifadeyle organ ticareti, organ nakli sıkıntısını gidermenin yasa dışı bir 
yolunu ifade etmektedir (Lundin, 2012, s. 226). Organ ticaretinde, insan 
ticaretinin diğer boyutlarından farklı olarak emek veya cinsel sömürüden 
ziyade, insanların doğrudan vücut bütünlüğü üzerinden bir sömürü gerçek-
leştirilmektedir. Organ ticareti pek çok ülkede yasadışı bir faaliyet olarak 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle organ ticareti yapan kişiler yasalarca 
ağır yaptırımlara maruz kalabilmektedir. Buna karşın organ ticaretinden 
büyük maddi kazançların elde edilmesi, belirli kişi veya grupların organ 
ticaretine yönelmesine yol açmaktadır. 
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Organ ticaretinde, insanlar kimi zaman belirli bir maddi kazanç için 
organlarını satabilmektedir. Diğer yandan organ mafyası olarak adlandırı-
lan belirli kişi ve gruplar tarafından insanlar aldatılarak veya baskı altına 
alınarak da organları ele geçirilebilmektedir. Organlarını gönül rızası ile 
satan bireylerin organları, kimi zaman hijyenin olmadığı ameliyat ortamla-
rında, ölüm tehlikesinin meydana gelebileceği tıbbi müdahaleler ile alına-
bilmektedir. Bu aşamada kimi zaman insanlar hayatlarını kaybedebilmekte 
veya ilerleyen süreçte ciddi sağlık sorunları yaşayabilmektedir. Organ tica-
retinin yasadışı bir eylem olması, organ ticareti boyutunda gerçekleştirilen 
ameliyatların hastanelerde olmasını engellemektedir. Ayrıca organ ticareti 
sırasında donörlerde bulunan bazı hastalıkların, alıcılara geçebilme tehli-
kesi bulunabilmektedir. Tüm bu risklere rağmen, organ kaçakçılığı yaygın 
olmaya devam etmekte ve kurbanları için yıkıcı etki oluşturabilmektedir 
(Francis ve Francis, 2010, s. 283).

Organ ticareti, uluslararası bir suç olarak nitelendirilmektedir. Nite-
kim organ ticareti kimi zaman sınırları aşarak, donörün organlarının farklı 
bir ülkede yaşayan alıcıya ulaştırılmasını sağlayabilmektedir. Organa ihti-
yacı olan hastalar, fakir bir kişiden bir böbrek veya karaciğer almak için bir 
ülkeden diğerine seyahat edebilmektedir (Budiani‐Saberi ve Delmonico, 
2008, s. 925). Bu aşamada yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı veya iç sa-
vaşın olduğu bölgelerde organ ticaretine yoğun olarak rastlanabilmektedir. 
Organ ticaretinde donör olanlar ağırlıklı olarak maddi olanakları yetersiz 
kişilerden oluşmaktadır. Yoksulluk nedeniyle insanlar organ tacirleri ile 
iletişime geçebilmekte ve organlarını belirli bir ücret karşılığında satabil-
mektedir. Bu aşamada organ ticaretinde elde edilen gelirlerin önemli bir 
bölümü aracılar tarafından alınabilmekte, donörlere ise sınırlı bir para ka-
labilmektedir. Özellikle insanlar borçlarını ödemek adına organlarını satma 
eğilimi gösterebilmektedir. Donörler, organlarını verdikten sonra pişman-
lık içerisine girebilmektedir. Bu süreçte insanların organlarını satma konu-
sunda aldıkları ani karar, tüm yaşamlarının olumsuz şekilde etkilenmesine 
yol açabilmektedir.

Organ ticaretinin önlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası yasalar 
bulunmasına rağmen organ ticaretinin önüne geçilmesi konusunda güçlük-
ler yaşanabilmektedir. İnsan organlarındaki ticaret, rapor ve tespit edile-
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memektedir (Ambagtsheer vd., 2013, s. 1). Bu aşamada organ ticaretinin 
önlenmesine yönelik yasal yaptırımların haricinde farklı yöntemlere başvu-
rulmaktadır. Bunlardan biri yasal organ bağışını artırarak, insanların organ 
ticaretine yönelmesinin önüne geçmektedir. Bu amaçla insanların organ 
bağışlaması teşvik edilmekte, organlarını bağışladıkları takdirde pek çok 
insana hayat verebilecekleri aktarılmaktadır. Organ bağışının artması ile 
organ nakline yönelik talebin azaltılması amaçlanmaktadır. Organ bağışı-
nın sağlanabilmesi amacıyla da resmî kurumlar ve sivil toplum kuruluşları 
tarafından kampanyalar hazırlanmakta ve organ bağışının önemi konusun-
da toplum genelinde duyarlılığın oluşturulması hedeflenmektedir. Organ 
bağışının teşvik edilmesine yönelik hazırlanan kampanyalarda özellikle 
kamu spotu reklamları önemli rol oynamaktadır. Kamu spotu reklamları 
yoluyla insanların organ bağışı ile diğer insanların yaşamlarında ne kadar 
önemli değişiklikler gerçekleştirebilecekleri aktarılmaya çalışılmaktadır. 
Kamu spotu reklamlarında bilgilendirici mesajlar verilmektedir (Gazi ve 
Çakı, 2018, s. 53). Kamu spotu reklamlarında kitlelerin belirli bir konuda 
ikna edilmesi önemli rol oynayabilmektedir.

Organ bağışının teşvik edilmesine yönelik hazırlanan kamu spotu 
reklamlarının yanında organ ticaretinin önlenmesine yönelik de kamu spot-
ları hazırlanmaktadır. Kamu spotu reklamları, istenmeyen bir davranışın 
gerçekleşmesini önlemek için kullanılmaktadır (Arpa ve Çakı, 2018a, s. 
154). Hazırlanan kamu spotu ile organ ticaretinin yol açtığı olumsuzluk-
ların kitlelere aktarılması amaçlanmaktadır. Böylece yasal yaptırımlar ile 
önüne geçilemeyen organ ticaretinin kitlelerin bilinçlendirilmesi yoluyla 
engellenmesi hedeflenmektedir. Kamu spotu reklamları bu aşamada organ 
ticaretinin önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim uluslararası 
organ kaçakçılığını azaltma girişimleri yetersiz kalmaktadır (Kelly, 2013, 
s. 1317). Organ ticaretinin önlenmesindeki en önemli faktör, insanların 
organ ticaretinde donör olmasının önüne geçmektir. Organ ticaretinin gizli 
olarak yürütülmesi, donör ve alıcının organ ticaretinde istekli olması, organ 
ticareti karşıtı yasaların işlemesini zorlaştırmaktadır. Bu aşamada insanla-
rın donör olması halinde yaşayacakları sorunların kamu spotu üzerinden 
aktarılması, insanların organlarını satma konusundaki isteklerini azaltabil-
mekte ve organ ticaretine yönelmelerini engelleyebilmektedir. 
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2. Saussure ve Peirce’in Göstergebilim Anlayışı

Göstergebilim, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve zamanla popüler 
bir araştırma yöntemi haline gelen bir bilim dalıdır. Göstergebilimin te-
melinde göstergeler incelenmektedir. Gösterge kavramının pek çok farklı 
tanımı bulunmaktadır. En basit tanımı ile gösterge, bir kavramın başka bir 
kavramı temsil etmesi, onun yerine geçmesi ve onun yerine kullanılmasını 
ifade etmektedir. Gösterge boyutunda kullanılan kavram, insanların zihin-
lerinde temsil ettiği kavramın yerine geçebilmektedir (Rifat, 2013, s. 97). 
Özellikle göstergeler soyut kavramların somutlaştırılmasında önemli rol 
oynayabilmektedir. Göstergeler üzerinden verilmek istenen mesajlar güç-
lendirilebilmekte ve zenginleştirilebilmektedir. Göstergebilim görevi de 
göstergelerde yüklü anlamların ortaya çıkarılmasını sağlamaktır (Guiraud, 
2016, s. 17). Diğer bir deyişle göstergelere yüklenen ikinci anlamın ortaya 
çıkarılması amaçlanmaktadır (Gazi ve Çakı, 2019, s. 58).

İsviçreli dil bilimci Ferdinand de Saussure (1857-1913) ve ABD’li 
dilbilimci Charles Sanders Peirce (1839-1914) birbirlerinden habersiz ola-
rak gerçekleştirdikleri dilbilimi çalışmaları ile göstergebilimin ortaya çık-
masını sağlamıştır. Göstergebilimin, bilim dalı olarak kabul edilmesinde 
Saussure ve Peirce’in çalışmaları önemli rol oynamıştır (Çakı, 2018a, s. 75; 
Gazi vd., 2018, s. 15). Her iki dilbilimcinin çalışmalarında göstergebilim, 
dilbilimi içerisinde sınırlı kalmıştır. Bu açıdan göstergebilim ilk ortaya çık-
tığı dönemlerde, dilbiliminin bir alt dalı olarak değerlendirilmiştir (Gülada 
vd., 2019, s. 1086). Buna karşın Saussure ve Peirce’den sonra göstergebi-
limin dilbiliminden çok daha geniş bir alanı kapsadığı ortaya çıkarılmıştır. 
Nitekim göstergebilim alanında yapılan çalışmalar; müzik, film, reklam, 
resim, fotoğraf vb. pek çok alana yayılmıştır. Aynı zamanda göstergebilim 
çözümlemeleri daha basit hale de gelmiştir (Sığırcı, 2016, s. 29). Bu açıdan 
zamanla göstergebilimin dilbilimin bir parçası olmadığı, aksine dilbilimi-
nin göstergebilimin bir parçası olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Saussure ve Peirce’in göstergebilim anlayışları birbirleri ile 
benzerlik taşımasına karşın kullandıkları göstergebilim kavramları 
bakımından farklılıklar taşımaktadır. Saussure, göstergenin, gösteren (sig-
nifier) ve gösterilen (signified) olmak üzere iki kavram zemininde oluş-
tuğunu savunmuştur. Her ikisi de anlam olarak birbirinden ayrılmaktadır 
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(Gülada ve Çakı, 2019, s. 131). Gösteren, bir kavramın herkes tarafından 
kabul edilen, değişmeyen, evrensel anlamını ifade etmektedir. Örneğin be-
yaz bir güvercin, gösteren açısından herkesin zihnindeki ilk anlamı yani bir 
hayvanı temsil etmektedir. Gösterilen ise kavramın gösterge içerisinde giz-
lenen ikinci anlamı açıklamaktadır. Gösterilen, mesajın gönderilen kaynak 
tarafından kodlanmasını ifade etmektedir (Çakı, 2018b, s. 67). Saussure, 
kültürden kültüre göstergelerin anlamlarının farklılaşabildiğini belirtmek-
tedir (Saussure, 2014, s. 63). Bu açıdan gösterilen bağlamında gösterge, 
kavramın kişiden kişiye değişen, kültür içerisinde şekillenen, öznel an-
lamını ortaya koymaktadır. Göstergebilimin asıl üzerinde durduğu boyut 
gösterilen olmaktadır (Arpa ve Çakı, 2018b, s. 78). 

Her iki dil bilimcinin göstergebilim çalışmaları alanda ilk olması 
bakımından önem taşımaktadır. Buna karşılık gerçekleştirilen çalışmalar, 
günümüzdeki manada göstergebilimsel analizlerin yapılmasını mümkün 
kılmamıştır (Çakı, 2018c, s. 30). Bu aşamada Saussure’ün gösteren ve 
gösterilen kavramı, ilerleyen dönemde Fransız dilbilimci Roland Barthes 
(1915-1980) tarafından geliştirilmiştir (Çakı, 2019, s. 196). Barthes, her 
iki kavram üzerinden düzanlam (dénotation) ve yananlam (connotation) 
kavramlarını da göstergebilime kazandırmıştır (Barthes, 2016, s. 84). Bu 
şekilde göstergebilim daha basit bir şekilde yorumlanma imkânı bulmuş-
tur (Çakı, 2018d, s. 82). Benzer şekilde ABD’li dilbilimci Charles Willi-
am Morris (1901- 1979) de Peirce’in göstergebilim analizinin etkisinde 
kalmıştır (Çakı ve Dündar, 2019, s. 23). Morris, ilerleyen süreçte Peirce’in 
kavramlarının yanına göstergebilime yeni kavramlar kazandırmıştır. 

Peirce, Saussure’den farklı olarak göstergebilimi görüntüsel göster-
ge, belirtisel gösterge ve simge olarak üç ana başlık etrafında ele almıştır 
(Kalkan Kocabay, 2008, s. 19). Görüntüsel gösterge, göstergenin doğrudan 
yansımasını açıklamaktadır. Bir kişinin resmi veya fotoğrafı doğrudan 
görüntüsel gösterge olarak ifade edilmektedir. Nitekim kişi, resmi veya 
fotoğrafı üzerinden doğrudan temsil edilebilmektedir. Belirtisel gösterge 
ise bir göstergenin, diğer bir göstergeyi ifade etmesi veya onun çıkış nedeni 
olmasıdır. Örneğin, bir yerden dumanın çıkması, ateşin varlığının belirti-
sel göstergesidir. Ateş görülmese de insanlar, dumanı görerek orada ateşin 
olduğuna kanaat getirebilmektedir (Fiske, 2017, s. 133). Son olarak simge 
ise, aralarında herhangi benzerliğin olmadığı kavramlardan birinin diğerini 
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temsil etmesidir. Rakamlar ve harfler, simge örnekleridir.

3. Ulusal İnsan Kaçakçılığı Kaynak Merkezinin Organ 
Ticareti Karşıtı Kampanyasının Göstergebilimsel Analizi

3. 1. Metodoloji 

Çalışmada nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilim-
sel analiz yöntemi kullanılmıştır. Gösterge, bir kavramı açıklamak ama-
cıyla başka bir kavramın kullanılmasını ifade etmektedir. Özellikle soyut 
kavramların somut olarak temsil edilmesinde göstergelerden yararlanıl-
maktadır. Göstergelerde kültürün inşa ettiği anlamlar, kültürden kültüre 
farklılaşabilmektedir (Tanyeri Mazıcı ve Çakı, 2018, s. 296). Göstergebi-
lim ise göstergeleri inceleyerek, kültürlerin göstergeler üzerinden ortaya 
koymaya çalıştıkları anlamları ele almaktadır. 

Çalışmada, çalışmanın ikinci bölümünde ele alınan Saussu-
re ve Peirce’in göstergebilim anlayışları üzerinden analiz yapılmıştır. 
Bu açıdan kampanyada kullanılan posterler, ilk olarak Saussu-
re’ün gösterge anlayışında yer alan gösteren ve gösterilen kavramları 
üzerinden incelenmiştir. Çalışmada gösteren ve gösterilen kavramları 
üzerinden kampanya posterlerinde verilen anlamlar ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Daha sonra Peirce’in görüntüsel gösterge, belirtisel gösterge 
ve simge kavramları üzerinden çözümlemede bulunulmuştur. Bu süreçte 
posterlerde açık ve gizli mesajlar açıklanmaya ve mesajların ne şekilde 
simgeleştirilmeye çalışıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

3. 2. Analiz 

NHTRC, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki insan kaçakçılığı mağdurları-
na hizmet eden ulusal insan ticaretiyle mücadele hattıdır ve kaynak mer-
kezidir. Ücretsiz telefon hattı, ülkenin herhangi bir yerinden gelen arama-
ları günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın her günü 200’den fazla dilde 
cevaplamak için hazırdır. Merkezin misyonu, insan ticareti mağdurlarına 
ve hayatta kalanlara yardım ve güvende olmaları için kritik destek, hizmet-
lere erişim sağlama ve insan ticareti karşıtı toplumu, insan ticaretinin her 
türüyle etkin bir şekilde mücadele etme araçları ile donatma görevini üst-
lenmektir (NHTRC, 2019). Çalışma kapsamında NHTRC’nin kamu spotu 
reklamına üç ait poster, göstergebilimsel açıdan analiz edilmiştir. 
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3. 2. 1. Ameliyat konulu poster

Ameliyat konulu poster gösteren açısından analiz edildiğinde, posterde 
kırmızı zemin üzerinde insan kalbine yer verildiği görülmektedir. Kal-
bin üzerinde de fiyat bandrolü yerleştirilmiştir. Posterin altında da “Kalp 
ameliyatına gitmeden önce düşünün... Güvenilir bir doktor seç.” yazısı yer 
almaktadır. Gösterilen açısından incelendiğinde, posterde doğrudan organ 
ticareti ile ilgilenen kişilere yönelik kuşku oluşturulması amaçlanmakta-
dır. Posterdeki görsel ve yazılı kodlar bağlantılı olarak kullanılarak, organ 
ticaretinde insan organlarının mağazada fiyat bandrolü ile satılan sıradan 
bir ürün ile aynı olmadığı mesajı iletilmek istenmektedir. İnsanların organ-
larını satmaları durumunda gerçekleştirilecek ameliyatın güçlüğü üzerin-
de durulmaktadır. Kamu spotu reklamında insanlar, organ ticaretinin yol 
açacağı risk üzerinden uyarılmaktadır. Bu yolla insanların organ ticaretine 
yönelmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Tablo 1. Ameliyat Konulu Posterin Saussure’ün Göstergebilim 
Kavramları Üzerinden Analizi

Gösterge Etiket

Gösteren Kalp

Gösterilen Organ Ticaretinin Güvensizliği

Resim 1. Ameliyat Konulu Poster

 (Kaynak: Pantone Canvas, 2019)
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 Görüntüsel gösterge boyutunda incelendiğinde, posterde organ ti-
caretini temsilen kalp, organ ticaretinde elde edilen kazancı temsil etmek 
için de fiyat bandrolünün kullanıldığı görülmektedir. Belirtisel gösterge 
açısından posterde, insan hayatı ile para arasındaki ilişki ön plana çıkarıl-
maya çalışılmaktadır. Organ ticareti sırasında gerçekleştirilen ameliyatla-
rın, insan yaşamını tehlikeye düşürebileceği aktarılmaktadır. Böylece in-
sanların para karşılığında, organ ticaretine yöneldiklerinde, yaşamlarını da 
riske atabildikleri mesajı verilmektedir. Posterde simge olarak insan kalbi 
kullanılmıştır. Kalbin, insan hayatı için yaşamsal değeri üzerinde durularak 
para karşılığında organ ticaretiyle birlikte insan yaşamının riske atılmama-
sı gerektiği vurgulanmaktadır. 

Tablo 2. Ameliyat Konulu Posterin Peirce’in Göstergebilim Kavramları 
Üzerinden Analizi

Görüntüsel Gösterge Kırmızı bir zemin üzerinde kalp görseli ve hemen üzerinde 
fiyat bandrolü bulunmaktadır

Belirtisel Gösterge
Kalp ve fiyat bandrolünün iç içe kullanılması ile organ 

ticareti süresince gerçekleştirilen ameliyatların riski üzerin-
de durulmaktadır 

Simge Kalp

3. 2. 2. Fiyat konulu poster

Fiyat konulu poster gösteren açısından ele alındığında, posterde kırmızı 
bir zemin üzerinde siyah renkli devasa boyutta bir fiyat bandrolünün 
olduğu görülmektedir. Bandrolün hemen üzerinde de insan organlarının 
resimlerine yer verilmektedir. Posterde «Bu, vücudumuz için değer mi?» 
yazısı yer almaktadır. Gösterilen açısından incelendiğinde, posterde çeşitli 
insan organlarının büyük bir fiyat bandrolünün üstünde sunulması ile insan 
organlarının maddi karşılığı olamayacak kadar değerli olduğu mesajı 
verilmek istenmektedir. Kamu spotu reklamında insanların zihinlerinde, 
çalışma kapsamında incelenen ilk kamu spotu reklamında olduğu gibi 
insan organlarının mağazalarda fiyat bandrolü ile satılan bir ürün olmadığı 
algısının oluşturulması hedeflenmektedir. Böylece insanların maddi ka-
zançlar için organlarını satmalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 
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Tablo 3. Fiyat Konulu Posterin Saussure’ün Göstergebilim Kavramları 
Üzerinden Analizi

Gösterge Nesne

Gösteren Fiyat Bandrolü

Gösterilen Organların Değeri

Resim 2. Fiyat Konulu Poster

(Kaynak: Pantone Canvas, 2019)

 Görüntüsel gösterge açısından incelendiğinde, posterde yer alan 
organlar ile insan ticareti, fiyat bandrolü ile organ ticaretinde söz konusu 
olan para ön plana çıkarılmaktadır. Belirtisel gösterge açısından posterde, 
insan organlarının belirli bir ücret karşılığında satılarak değersizleştiril-
memesi gerektiği aktarılmaktadır. Posterde simge olarak fiyat bandrolü 
kullanılmıştır. Fiyat bandrolü ile organların mağazalarda satılan birer ürün 
olmadığı mesajı verilmeye çalışılmaktadır. 

Tablo 4. Fiyat Konulu Posterin Peirce’in Göstergebilim Kavramları 
Üzerinden Analizi

Görüntüsel 
Gösterge

Kırmızı bir zemin üzerinde büyük boyutta bir fiyat bandrolü 
ve hemen üzerinde insan organları bulunmaktadır

Belirtisel 
Gösterge

Kalbin üzerinde etiket olması ile organ ticareti sonucunda 
insan organlarının bandrollü bir ürün gibi başkalarına satıl-

mış olacağı mesajı verilmektedir
Simge Fiyat Bandrolü
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 3. 2. 3. Danışma konulu poster

Danışma konulu poster gösteren boyutunda analiz edildiğinde, posterde 
siyah bir zeminin üzerinde bir böbrek resminin olduğu görülmektedir. 
Böbrek resminin içerisinde para görsellerinin olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Posterde “Vücut organlarınızdan herhangi birini satmadan önce danışma 
önemlidir... Daha sonra aldatılmış hissedebilirsiniz” yazısı yer almaktadır. 
Gösterilen açısından incelendiğinde, posterde böbrek ve para görselleri 
üzerinden organ ticaretinin maddi karşılığının olmadığı mesajı verilmeye 
çalışıldığı görülmektedir. Poster üzerinden insanların hızlı karar vererek, 
organlarını para karşılığında satmak isteyebilecekleri, buna karşın 
ilerleyen süreçte pişman olabilecekleri üzerinde durulmaktadır. 

Tablo 5. Danışma Konulu Posterin Saussure’ün Göstergebilim 
Kavramları Üzerinden Analizi

Gösterge Nesne
Gösteren Para

Gösterilen Organ Ticaretinde Aldatılma

Resim 3. Danışma Konulu Poster

(Kaynak: Pantone Canvas, 2019)
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 Görüntüsel gösterge boyutunda incelendiğinde, posterde yer alan 
böbrek görseli organ ticaretini, para ise organ ticaretinden elde edilen mad-
di kazancı temsil etmektedir. Belirtisel gösterge açısından posterde, organ 
ticaretinin insan yaşamı için önemi üzerinde durulmakta ve para karşılığın-
da insan hayatının riske atılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Posterde 
simge olarak para kullanılmıştır. Para görselleri üzerinden, insanların or-
gan ticaretine girerek yaşamlarını maddi kazanç uğruna riske atmamaları 
gerektiği aktarılmaktadır. 

Tablo 6. Danışma Konulu Posterin Peirce’in Göstergebilim Kavramları 
Üzerinden Analizi

Görüntüsel 
Gösterge

Siyah bir arka fonda böbrek görseli ve böbrek görselinin 
üzerinde de para görselleri

Belirtisel 
Gösterge

İnsan organlarının içerisinde paranın gösterilmesi, 
organların para karşılığında satılmış olduğu mesajını 

vermektedir
Simge Para

Sonuç

Çalışmada organ ticaretinin önlenmesine yönelik hazırlanan kamu spotu 
reklamları kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Gerçekleştirilen inceleme 
sonucunda organ ticaretine karşı hazırlanan kampanyalarda yalnızca üç 
postere ulaşılmıştır. Bu açıdan alanda organ ticaretine karşı sınırlı kampan-
ya görselinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Çalışmada yalnızca üç posterin 
incelenmesi ve elde edilen bulgular kapsamında genellemede bulunulması 
çalışmanın temel sınırlılığını oluşturmaktadır.  

 Çalışma sonucunda kamu spotu reklamlarının organ ticaretinin 
önlenmesinde sınırlı oranda kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma 
kapsamında incelenen kamu spotu reklamlarında ise genel olarak organ 
ticaretinin maddi boyutu üzerinden kitlelere mesajların iletildiği görülmüş-
tür. Kamu spotu reklamlarında organ ticaretinin insan yaşamına doğrudan 
etki ettiği vurgulanarak para karşılığında insanların organlarını satmamala-
rı gerektiği mesajı verilmiştir. Kamu spotu reklamlarında organ ticaretine 
yönelik olumsuz bir imaj oluşturulmuştur. İnsanların organ ticaretine karı-
şarak, yaşamlarını tehlikeye atacakları aktarılmıştır. Bu açıdan kamu spotu 
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reklamlarında insanların organ ticaretine yöneldikleri an iyi düşünmeleri, 
sonradan pişman olmamak için organ ticaretinden doğabilecek sonuçları 
iyi araştırmaları gerektiği mesajı verilmiştir.  

 Kamu spotu reklamlarında kitleler organ ticaretine yönelme-
meleri konusunda ikna edilirken, doğrudan duygularına hitap edildi-
ği görülmüştür. Bu süreçte, kamu spotu reklamlarında özellikle korku 
duygusu ön plana çıkarılmıştır. Organ ticaretiyle insanların yaşamlarını 
tehlikeye atabilecekleri konusunda mesaj verilerek insanların korku 
duygusu üzerinden ikna edilmesi amaçlanmıştır. Buna karşın kamu spotu 
reklamlarında organ ticaretinin cezai yaptırımları üzerinde durulmaması, 
korku odaklı ikna boyutunda önemli bir eksik olarak değerlendirilmektedir. 
Nitekim kamu spotu reklamlarında organ ticaretine yönelik uygulanan 
cezai yaptırımların ön plana çıkarılması, kitleler üzerinde ikna amaçlı inşa 
edilen korku duygusunun daha da güçlenmesine yol açabilmektedir. 

 Organ ticareti konusunda doğrudan organlarını satan insanlara 
yönelik mesajların oluşturulduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim kamu spotu 
reklamlarında organ ticareti ile ilgilenen, insanların organlarını para karşı-
lığında başkalarına satan kişilere yönelik herhangi bir mesaja yer verilme-
diği saptanmıştır. Hazırlanan kamu spotu reklamlarının hedef kitlesini or-
ganlarını satan insanlar ile sınırlı tuttuğu görülmüştür. Diğer yandan organ 
ticaretinde alıcı olan hastaların da hedef kitle olarak kamu spotu reklamla-
rına dâhil edilmediği ortaya çıkmaktadır. Gelecek dönemlerde hazırlanma-
sı muhtemel organ ticaretinin önlenmesine yönelik kamu spotu reklamla-
rında hedef kitlenin insan ticareti ile ilgilenen kişileri de kapsaması, kamu 
spotu reklamlarının etkisini artırması bakımından önem taşıyabilmektedir.

 Çalışma kapsamında organ ticaretinin önlenmesine yönelik hazır-
lanan kamu spotu reklamlarında verilen mesajlar incelenmiştir. Çalışma, 
kamu spotu reklamlarının organ ticaretinin önlenmesindeki rolünü ortaya 
koyması bakımından önem taşımaktadır. Buna karşın çalışmada elde edi-
len bulgular, kamu spotu reklamlarının kitleler üzerindeki etkisini ortaya 
koyamamaktadır. Bu açıdan gelecek çalışmaların, organ ticaretine yönelik 
hazırlanan kamu spotu reklamlarının kitlelerin organ ticaretine yönelik dü-
şünceleri üzerinde ne gibi bir etki oluşturduğunu inceleyen saha çalışmala-
rına yönelmelerinin alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Abstract

Although the issue of human trafficking is not a new phenomenon, it has received 
considerable attention in recent years. A growing number of states have committed 
to develop legal and policy responses to the issue of human trafficking particularly 
since the adoption of the 2000 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffick-
ing in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime. Yet, different anti-trafficking 
policy and practices of national governments to detect and report on trafficking 
victims and offenders undermine the efficiency of the international anti-trafficking 
instruments. As a result, several problems arise such as the lack of comprehensive 
data on human trafficking, varying standards in detecting and identifying traf-
ficking victims and offenders across countries, inadequate provision of assistance 
and protection to trafficking victims as well as insufficient prosecution of traffick-
ers. Motivated by these concerns around the issue of human trafficking, this paper 
seeks to explain the process of international cooperation to prevent trafficking in 
persons, explore challenges in implementing the international anti-trafficking in-
struments, and highlight successful anti-trafficking policy and practices in order to 
make suggestions for states in need of anti-trafficking capacity building. 

Keywords: Trafficking in persons, anti-trafficking, international cooperation, ca-
pacity-building.
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Öz

İnsan ticareti konusu yeni bir olgu olmamasına rağmen son yıllarda büyük bir 
ilgi görmüştür. Giderek artan sayıda devlet, özellikle Sınıraşan Örgütlü Suçlara 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne ek olan 2000 tarihli Başta Kadın ve Çocuk 
Ticareti Olmak Üzere İnsan Ticaretinin Önlenmesi, Durdurulması ve Cezalandırıl-
ması Hakkında Protokol’ün kabul edilmesinden bu yana insan ticaretine yönelik 
siyasi ve yasal yanıtlar geliştirmeyi taahhüt etmiştir. Bununla birlikte, ulusal hü-
kümetlerin insan ticareti mağdurları ve suçlularını tespit ve raporlamaya dönük 
farklı politika ve uygulamaları uluslararası insan ticareti ile mücadele araçlarının 
etkinliğini zayıflatmaktadır. Sonuç olarak, insan ticareti konusunda kapsamlı veri 
eksikliği, insan ticareti mağdur ve suçlularını belirleme ve tanımlamada farklıla-
şan standartlar, insan ticareti mağdurlarına yetersiz yardım ve koruma sağlanma-
sının yanı sıra insan tacirlerinin yetersiz cezalandırılması gibi çeşitli problemler 
ortaya çıkmaktadır. İnsan ticareti hususunda varolan eksikliklerden yola çıkan 
bu çalışma, insan ticaretinin önlenmesine yönelik uluslararası işbirliği sürecini 
açıklamayı, uluslararası insan ticareti ile mücadele araçlarının uygulanmasında 
ortaya çıkan sorunları araştırmayı ve insan ticareti ile mücadeleye dönük kapasite 
geliştirmeye ihtiyacı olan devletlere öneride bulunmak için başarılı insan ticareti 
karşıtı politika ve uygulamaları vurgulamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan ticareti, insan ticareti ile mücadele, uluslararası işbir-
liği, kapasite-geliştirme.
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Introduction

International community has been increasingly concerned with the issue of 
trafficking in persons over the past three decades. Although reliable global 
data are limited, the number of people victimized by traffickers has been 
rising so dramatically that human trafficking is acknowledged as one of the 
gross human rights violations. According to the 2017 Global Estimates of 
Modern Slavery released by International Labor Organization (ILO), the 
estimated number of people who work or marry against their will reached 
to 40.3 million (ILO, 2017). Additionally, “24.9 million people were being 
forced to work under threat or coercion as domestic workers, on construc-
tion sites, in factories, on farms, and fishing boats, in other sectors, and in 
the sex industry while 15.4 million people were living in a forced marriage 
to which they had not consented” (ILO, 2017, p. 9). These are the estimates 
of the number of trafficking victims rather than the real numbers since traf-
ficking is a clandestine crime and victims are often reluctant to contact with 
the authorities (ILO, 2017). Nevertheless, almost every country around the 
world is impacted by this crime.

Many governments1, international and regional organizations have 
collaborated to develop an internationally coordinated approach towards 
trafficking in persons owing to its global scope and severity. In 2000, the 
United Nations (UN) adopted the Protocol to Prevent, Suppress and Pun-
ish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (hereinafter 
the Trafficking Protocol), supplementing the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime. The Trafficking Protocol has be-
come the main international legal instrument to combat human trafficking 
since its adoption (USDOS, 2019). It has contributed to global anti-traf-
ficking efforts through its provision of the guidance for anti-trafficking 
policies along with standardization of definition2 of trafficking in persons, 
1 Adopted by 173 states to date, the Trafficking Protocol has received significant support world-

wide (USDOS, 2019).
2 Trafficking in persons “shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt 

of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of 
fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or 
receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another 
person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploita-
tion of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, 
slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs” (UN, 2000a, art. 3a).
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stressing the movement, exploitation, and coercion (UN, 2000a). In order 
to prevent confusion between human trafficking and migrant smuggling, 
the UN clearly defined the act of smuggling3 in the Smuggling Protocol 
against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (hereinafter the 
Smuggling Protocol), also adopted in 2000 (UN, 2000b). 

The UN has not been the only international organization that has 
attempted to develop a comprehensive response to the issue of traffick-
ing. Both ILO and International Office of Migration (IOM) have provid-
ed information and training for fostering global awareness to counter hu-
man trafficking. At the regional level, the Council of Europe (CoE) and 
the European Union (EU) engaged in developing cooperation among their 
members to standardize anti-trafficking policy and practices. In addition 
to international and regional organizations, the government of the United 
States (US) has promoted international cooperation on human trafficking. 
Prior to the adoption of the Trafficking Protocol, the US, legislating the 
Trafficking Victims Protection Act (TVPA) in 2000 as part of the Violence 
Against Women Act, has taken the leadership in anti-trafficking efforts and 
encouraged other countries to comply with the Trafficking Protocol.

Despite the vigorous international, regional and national efforts 
to eliminate trafficking in persons, there are three main challenges in 
addressing the issue of human trafficking, including lack of reliable and 
comprehensive data on human trafficking, differences in identification of 
trafficking victims and inadequate prosecution of trafficking offenders. 
These problems mainly stem from diverse national policy and practices 
on human trafficking as well as discrepancies in institutional capacities to 
enforce laws. The Trafficking Protocol’s definition of trafficking in persons 
is so broad that governments adopt various national practices on victim 
protection when operating the definition to identify victims. Moreover, 
there are still countries whose governments either need to adopt legisla-
tive measures to criminalize trafficking in persons or have strict legislative 
measures but inadequate law enforcement to comply with the Trafficking 
Protocol. These problems in combating with trafficking demonstrate that 
3 The Smuggling Protocol defines smuggling as “procurement, in order to obtain, directly or in-

directly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of 
which the person is not a national or a permanent resident” (UN, 2000b, art. 3a).
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anti-trafficking performances of countries need to be paid more attention 
from trafficking research.

With the aim of contributing to the literature on counter-trafficking, 
this paper seeks to examine the anti-trafficking policy and practices of dif-
ferent countries and underscore effective counter-trafficking measures to 
eradicate human trafficking while calling attention into inadequate mea-
sures. For this reason, this study proceeds as follows. Next to the introduc-
tion, the first section reviews the global trends in human trafficking to pres-
ent the recent scope and severity of the issue. The second section explains 
the evolution of international, regional and national endeavors to eliminate 
human trafficking. Then, the study presents the challenges that national 
governments encounter in combating human trafficking while highlight-
ing effective anti-trafficking policy and practices. The fourth section offers 
policy suggestions which could be replicated in need of anti-trafficking 
capacity-building. The fifth and final section concludes with a discussion 
of common problems and solutions in addressing human trafficking.

Global Trends in Human Trafficking

Believing that taking right decisions to eradicate human trafficking re-
quires to improve our knowledge of its severity and nature, the profiles 
of offenders and victims as well as conditions that lead individuals to be 
involved with this crime, the United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) publishes data describing the extent and nature of this crime 
and identify global patterns of trafficking in persons. According to the 2018 
Global Report on Trafficking in Persons4 issued by the UNODC, the num-
ber of detected victims of trafficking in persons has ascended worldwide 
in recent years. The average number of detected victims per country has 
been continuously growing over the last few years, and this number rose to 
254 in 2016 as opposed to 196 in 2003 (UNODC, 2018). Corresponding to 
the growing number of detected victims, convictions also seem to increase 
globally over recent years (UNODC, 2018). The rates of both detected vic-
tims and convicted perpetrators are the highest in Eastern Europe, Central 
Asia and Western and Southern Europe while this number is lower in Afri-

4 The 2018 Global Report on Trafficking in Persons is the most recent report issued by the UNODC 
to date and the latest year covered in the report is 2016.
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ca, the Middle East, East Asia, South Asia, and South America (UNODC, 
2018).

The evidence shows that trafficking in persons takes different forms 
based on nationality, gender, age, and type of exploitation. Most detect-
ed victims are trafficked within their own national borders. In 2016, the 
share of the detected victims trafficked within their own countries was 58 
per cent (UNODC, 2018). While most trafficking flows originate and are 
detected within the same territory, the vast majority of trafficking victims 
reported in other countries come from North and sub-Saharan Africa (UN-
ODC, 2018). Transnational trafficking mostly occurs in wealthy countries 
such as Western and Southern Europe along with the Middle Eastern coun-
tries, and many detected victims and traffickers in these countries come 
from other regions (UNODC, 2018). 

Women (females who are older than 18 years old) and girls (females 
who are younger than 18 years old) comprised more than 70 per cent of the 
detected victims of trafficking in persons in 2016 (UNODC, 2018). Men 
(males who are older than 18 years old) accounted for 21 per cent of all 
the detected victims in 2016, whereas boys’ (males who are younger than 
18 years old) share was 7 per cent (UNODC, 2018). However, the profiles 
of victims vary according to the regions.  Women were often detected in 
Europe, several parts of Asia, and the Americas. In sub-Saharan Africa, the 
share of children victims among the total number of detected trafficking 
victims is 55 per cent, with similar shares for girls and boys (UNODC, 
2018). On the other hand, men comprised a large share of detected victims 
in South Asia and the Middle East (UNODC, 2018).

Two forms of trafficking were reported by the majority of detected 
victims, and the most frequently reported form of it was sexual exploitation 
(UNODC, 2018). In 2016, 59 per cent of detected victims revealed that 
they were trafficked for the purpose of sexual exploitation while 34 per 
cent of the identified victims were trafficked for forced labor (UNODC, 
2018). Women and girls accounted for the majority of the detected victims 
of sex trafficking globally whereas the majority of detected men and boy 
victims were trafficked for the purpose of forced labor (UNODC, 2018). 
The type of exploitation displays geographical differences. Trafficking in 
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persons for the purpose of sexual exploitation was frequently detected in 
North and Central America and the Caribbean, as well as in East Asia and 
the Pacific (UNODC, 2018). On the other hand, forced labor was the most 
frequent form of trafficking in persons in Southern, East and West Africa 
together with Middle Eastern countries (UNODC, 2018).

Although there is still a gap between the real extent of human traf-
ficking and knowledge at hand due to its clandestine nature, the UNODC’s 
efforts to compile information on trafficking in persons provide a global 
understanding of the issue of human trafficking and facilitate to improve 
counter-trafficking measures worldwide. Accordingly, international statis-
tics on the issue of trafficking assist to enhance the efficacy of international 
instruments that will be delved into in the next section. 

Cooperation on Counter-Trafficking 

The Trafficking Protocol has become the main international legal instru-
ment to eradicate trafficking in persons since its adoption. Yet, an exten-
sive body of treaties have contributed to the development of the current 
international anti-trafficking framework. International legal instruments 
facilitating the adoption of the Trafficking Protocol date back to four inter-
national agreements addressing procurement of persons for the purpose of 
commercial sexual exploitation. Signed in 1904, the International Agree-
ment for the Suppression of the “White Slave Traffic” obligated state par-
ties to provide information in order to protect white women from being 
trafficked for the ‘immoral purposes’ (UN, 1904). The 1904 agreement 
focused mainly on protecting victims rather than punishing perpetrators 
(Bassiouni, Rothenberg, Higonnet, Farenga and Invictus, 2010). The Inter-
national Convention on the Suppression of the White Slave Traffic adopted 
in 1910 prescribed punishment for those who involved in procurement of 
white women under the age of twenty-one (or twenty) with the purpose of 
sexual exploitation (UN, 1910). Later, the 1921 International Convention 
for the Suppression of the Traffic in Women and Children contained pun-
ishment for perpetrators and expanded the protection established in the 
earlier conventions towards women and child immigrants (UN, 1921). The 
1933 International Convention for the Suppression of Traffic in Women 
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of Full Age reinstituted that consent would not be an excuse for the crime 
of trafficking while reinforcing the stereotype of the trafficking victim as 
female (UN, 1933; Morcom and Schloenhardt, 2011). While these earlier 
conventions were insufficient to deter trafficking in persons, they paved the 
way for more comprehensive conventions on the issue at hand.  

Consolidating earlier international agreements, in 1949, the Con-
vention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation 
of the Prostitution of Others (hereinafter “the 1949 Convention”) was ad-
opted by the UN. The 1949 Convention required state parties to take legal 
actions to punish those involved in the exploitation of prostitution (UN, 
1949, art. 1). In doing so, the 1949 Convention prioritized the trafficking 
for the purpose of sexual exploitation at the expense of other types of ex-
ploitation (UN, 1949, art. 19). Different from the earlier anti-trafficking 
treaties, the 1949 Convention acknowledged that trafficking was indepen-
dent from age, race, or gender and ‘addressed the social and economic 
reasons for the problem of trafficking’ (UN, 1949: Art. 16; Bassiouni et. all, 
2010, p. 441). Moreover, the 1949 Convention recognized that trafficking 
might have occurred within national borders and not needed to be across 
borders. 

After more than fifty years of the adoption of the 1949 Protocol, 
with the help of the increase in movements of people across borders, the 
Trafficking Protocol was accepted in 2000. Taking effective measures for 
countering trafficking in persons required an internationally recognized 
definition of human trafficking in order to avoid confusion about the issue 
of trafficking. The Trafficking Protocol’s definition extends trafficking be-
yond sexual exploitation and underlines three elements in order to identify 
a case as trafficking: movement of people, coercion, and exploitation (UN, 
2000a, art. 3). Trafficking occurs when people are forced to move across 
national borders for the purpose of various forms of exploitation. As the 
major international legal instrument regarding the trafficking in persons, 
the Trafficking Protocol eliminated the definitional uncertainty regarding 
human trafficking for the international community while holding state par-
ties responsible for prevention of trafficking, conviction of offenders, and 
protection of victims (UN, 2000a, art. 5-13). 
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With the Trafficking Protocol, in 2000, the UN also adopted the 
Smuggling Protocol, defining smuggling as the movement of people from 
one country to another without proper documents (UN, 2000b, art. 3(a)). 
The Smuggling Protocol criminalizes illegal crossings across borders and 
prescribes penalties for those who facilitate this act for “obtaining financial 
or other benefits” (UN, 2000b, art. 6). Smuggling which is seen as volun-
tary movement of people becomes human trafficking when it includes co-
ercion and exploitation. Through the Trafficking and Smuggling Protocols, 
international community intended to remove the uncertainty around the 
terms of trafficking and smuggling by operationalizing these two concepts. 

The UN launched the Office on Drugs and Crime (UNODC) and 
the Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT) with the goal 
of advancing global combat on human trafficking. Since 2006, the UNO-
DC collects international statistics in order to estimate the global scope 
of the problem of trafficking and provide information on trafficking flows 
regarding the profile of victims and the form of exploitation. The UNODC 
also analyze national governments’ legislative, institutional and criminal 
justice responses along with their law enforcement capacities. In doing so, 
the UNODC aims at assisting international community to take effective 
actions against trafficking. The UN Global Initiative to Fight Human Traf-
ficking (UN.GIFT) was created to raise awareness and to encourage both 
state and non-state actors to work together against human trafficking. 

In addition to the UN, ILO and International Organization of Mi-
gration (IOM) have contributed to the global anti-trafficking efforts with 
their work addressing human trafficking. ILO was launched in 1920 with 
the aim at setting international standards for labor conditions. Over the 
years, organizing a number of UN Conventions and issuing annual reports, 
ILO has facilitated counter-trafficking by attempting to eliminate forced la-
bor and promote free, equal and secure working environment for humans. 
Similarly, IOM has assisted international community by issuing research 
reports and handbooks on human trafficking. Additionally, IOM organized 
conferences in order to increase awareness about human trafficking and 
conducted projects to provide assistance to victims. IOM’s data collection 
initiative Counter-Trafficking Module Database (CTMD), gathering data 
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on victims of trafficking, is a candidate to provide serious cross-sectional 
data analysis in near future.

At the regional level, two organizations in particular, the CoE and 
the EU, have efficiently engaged in counter-trafficking efforts. The CoE 
addressed the issue of trafficking based on the European Convention on 
Human Rights (ECHR) until 2005. Following the Council’s request on leg-
islative action on human trafficking, the European Commission prepared a 
proposal prescribing common definitions and measures for member states. 
The proposal was also covering trafficking for the purpose of both forced 
labor and sexual exploitation. The CoE adopted the European Convention 
on Action against Trafficking in Human Beings in 2005 to standardize traf-
ficking measures for its members. Inside the EU, the European Parliament 
adopted its first resolution on the trafficking in persons in 1989 and then an-
other resolution requiring members to fight against trafficking in women in 
1997. The EU Directive adopted by both the Parliament and the Council in 
2011 replaced the previous framework and set the rules for members states 
to provide better victim protection, to prevent human trafficking, and to 
prosecute perpetrators effectively. The 2011 Directive as a legally binding 
document has led member states to eradicate trafficking since its adoption.

In addition to international and regional anti-trafficking instruments, 
national governments have contributed to the development of anti-traffick-
ing policy and practices through their own legislations. The US has re-
tained leadership both in monitoring the scope of trafficking and in encour-
aging states to combat human trafficking. In 2000, prior to the adoption of 
the Trafficking Protocol, the US signed and enacted the Trafficking Vic-
tims Protection Act (TVPA) and authorized the State Department to assess 
global efforts for the elimination of trafficking according to the minimum 
standards established by this Act. According to the TVPA’s minimum stan-
dards, national governments should prohibit the trafficking, prosecute and 
punish the perpetrators, and commit to eliminate severe types of trafficking. 
The US State Department established the Office to Monitor and Combat 
Trafficking in Persons, which have published annual Trafficking in Persons 
(TIP) reports since 2001, to assess and rank national governments’ efforts 
devoted to compliance with the TVPA’s minimum standards. The US Gov-
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ernment supports countries whose governments commit to improve their 
capacity for the elimination of trafficking while depriving those countries 
whose governments fail to meet the TVPA’s minimum standards of assis-
tance from the US Government as well as multilateral development banks. 

Anti-Trafficking Policy and Practices Around the World

As the issue of compliance with international treaties in general, there is 
a substantial variation in national policy and practices addressing human 
trafficking even though many countries signed and ratified the Trafficking 
Protocol to show their commitment towards combating human trafficking. 
The US has taken a lead on combatting human trafficking by encourag-
ing countries around the world to fulfill their commitment towards the 
Trafficking Protocol. The US Department of State issues annual reports 
on trafficking in persons (TIP) assessing and ranking worldwide efforts 
of governments to meet the TVPA’s minimum standards for eliminating 
trafficking in persons. These efforts include identifying trafficking victims 
while assisting them, prosecuting offenders, providing data to the US State 
Department, and cooperate with other national governments to investi-
gate and prosecute trafficking (USDOS, 2019). Compiling the information 
coming from the US embassies and consulates overseas on the scope of 
trafficking in their host countries and host governments’ efforts to address 
the problem, taking into account the views of government officials, immi-
gration officials, police, journalists, and NGOs in host countries, the US 
Department of State has developed a tier-ranking system (USDOS, 2019). 
Countries in full compliance with the TVPA’s minimum standards are 
placed in Tier 1. Countries that do not fully meet the TVPA’s minimum 
standards but working hard to bring themselves into compliance with those 
standards are placed in Tier 2. If countries in Tier 2 do not demonstrate 
any progress, they are placed in Tier 2 Watch List (2WL) before demoted 
to Tier 3. Countries that neither meet the TVPA’s minimum standards nor 
make significant efforts to meet these criteria are placed in Tier 3 and face 
the threat of economic sanctions.

Figure 1 demonstrates the ratio of countries placed in different rank-
ings based on their counter-trafficking endeavors over the period between 
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2001 and 2019.5 When the TIP report was first published by the US State 
Department in 2001, 82 countries were evaluated according to their count-
er-trafficking efforts.15 percent of them were placed in Tier 1 because they 
fully committed with the TVPA’s minimum standards. In the same year, 
57 per cent of countries were ranked in Tier 2 for their serious endeavors 
to comply with the TVPA’s minimum standards. The percent of countries 
placed in Tier 3 because of their poor performance to meet the TVPA’s 
minimum standards was 29 in 2001. On the other hand, 18 per cent of 184 
countries evaluated in 2019 were placed in Tier 1. The percent of countries 
was 50 for Tier 2 and 11 for Tier 3 subsequently. 

The results reported in Figure 1 present that the share of countries 
that fully met the TVPA’s criteria remained small over the years. Countries 
in Western Europe and North America such as the United States, Unit-
ed Kingdom, France, Denmark, Germany, Finland, Netherlands, Spain, 
Canada, Belgium have demonstrated serious efforts by prosecuting and 
convicting growing number of trafficking offenders, providing victims of 
trafficking in persons with shelter and care, granting foreign victims per-
mits for residency and/or employment mostly based on cooperation with 
government authorities to identify perpetrators-, and organizing campaigns 
in order to raise awareness among the public about human trafficking (US-
DOS, 2001-2019). Besides, Colombia took serious measures to meet the 
TVPA’s minimum standards and thus to eradicate trafficking in persons by 
adopting a strict anti-trafficking law that went into effect in 2001, inves-
tigating and convicting trafficking offenders, having serious data collec-
tion efforts, identifying growing number of victims as well as providing 
substantial assistance to them in partnership with NGOs, cooperating with 
other governments to launch joint operations to save victims, and conduct-
ing events to raise public awareness about trafficking in persons (USDOS, 
2001; USDOS, 2018).

In addition to those countries whose anti-trafficking performances 
have always been strong, there are countries whose performances in ad-
dressing human trafficking have suffered several problems over time. The 
5 The US State Department has started to publish the TIP reports in 2001, and the latest report was 

issued in 2019. Therefore, the data used to produce Figure 1 cover all the years reported in the 
TIP reports to date.
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TIP reports suggest that main problems impeding counter-trafficking per-
formances of national governments comprise lack of reliable data on hu-
man trafficking, varying standards in detecting and identifying trafficking 
victims and offenders across countries, inadequate provision of assistance 
and protection to trafficking victims as well as insufficient prosecution of 
traffickers. 

(Figure 1: US Tier Ranking Over Years)

First of all, constructing reliable and global data on the actual num-
ber of victims of human trafficking is difficult due the clandestine nature 
of this crime. The numbers reported by countries reflect the cases that are 
identified by law enforcement bodies or NGOs. It is difficult to identify 
victims of trafficking in persons since they avoid coming into contact with 
authorities due to the fear of punishment that would be coming from either 
authorities or their perpetrators. Another reason for the unknown number 
of trafficking victims is the lack of information from countries. While states 
adopting the Trafficking Protocol agree on sharing information regarding 
the issue of trafficking, not all states compile reliable and comprehensive 
data on trafficking victim. According to the TIP reports, countries such as 
Central African Republic and China did not collect comprehensive victim 
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identification data (USDOS, 2019). On the other hand, for countries such 
as Afghanistan and Hungary, even when the governments share informa-
tion on trafficking, the TIP reports suggest that the data were controver-
sial (USDOS, 2019). Besides, weak institutional capacity and incompe-
tent government authorities who are unable to recognize people trafficked 
might simply cause lower visibility of trafficking and thus inadequate in-
formation. As one of the countries with low number of victims detected, 
in Bosnia and Herzegovina, authorities reported that “lack of capacity and 
technical knowledge hindered their ability to conduct effective investiga-
tions” (USDOS, 2019, p. 104).

Even though states provide information on the number of victims 
of trafficking in persons, that would be without any specifics in terms of 
type of exploitation, gender, age or citizenship. Therefore, data gathered 
through national authorities may not reveal the real extent of the problem 
of trafficking in persons. For example, Bolivia, as a source country for 
women, men, and children who are victims of sex trafficking or forced 
labor in Argentina, Brazil, Panama, Peru, and Chile and a transit and des-
tination country for people trafficked from Africa, Chile, and the Carib-
bean, shares information on neither investigation, prosecution, conviction 
for trafficking offenders nor the details on the profile of trafficking victims 
and the type of exploitation (USDOS, 2018). Similarly, governments in 
Indonesia and Vietnam failed to report data disaggregated by the type of 
trafficking, the age or the gender of trafficking victims who were assisted 
(USDOS, 2019). Furthermore, authorities in Tajikistan reported data on 
the number of detected victims while they did not provide the data broken 
down based on victims’ gender, nationality, or the form of exploitation 
(USDOS, 2019). 

Some state parties to the Trafficking Protocol do not have specif-
ic legislation on human trafficking, or their definition of trafficking is not 
consistent with international law. The TIP reports present that the Eritrean 
Penal Code penalizes not all forms of trafficking but trafficking of women 
and young persons for the purpose of sexual exploitation (USDOS, 2009; 
USDOS, 2018). Similarly, in Algeria and Brazil, the anti-trafficking laws 
did not criminalize all forms of child sex trafficking in congruent with the 
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definition of the Trafficking Protocol because they required a demonstra-
tion of force, fraud, or coercion to constitute the offense (USDOS, 2019). 
In Mauritania, the law banned sex and labor trafficking, but it excluded 
hereditary slavery until the 2015 anti-slavery law criminalized it (USDOS, 
2019). Additionally, in Russia, authorities prosecuted and investigated traf-
ficking cases based on the criminal code using a definition of trafficking 
which was inconsistent with the Trafficking Protocol (USDOS, 2019). In 
Thailand, men were excluded from the classification of trafficking victims 
and thus ineligible for protection until the new anti-trafficking law was 
enacted in 2008 (USDOS, 2008).

Even states that have taken appropriate legislative actions regarding 
human trafficking may have different evaluations on what accounts as traf-
ficking. The Trafficking Protocol provides a broad definition of trafficking 
to cover as many cases as possible. However, national governments often 
take the liberty to narrow this definition to meet the needs of their judicial 
systems. Even when national governments adopt the broad definition pro-
vided by the Trafficking Protocol, authorities with lack of training or spe-
cialization on trafficking may have difficulty to identify victims. According 
to the TIP reports, in Poland, the low number of prosecutions for forced 
labor was attributed to unclear definition of forced labor in Polish penal 
code and the inadequate experience of judges in labor trafficking cases 
(USDOS, 2019). Correspondingly, insufficient protection for foreign vic-
tims in Croatia was attributed to incompetent judges with little expertise to 
work with victims of exploitation because they dismiss victim statements 
untrustworthy based on inadequate understanding of trafficking (USDOS, 
2013). Moreover, in Azerbaijan, law enforcement officials were criticized 
as being incomplete to investigate anti-trafficking cases (USDOS, 2019). 
In Afghanistan, incomplete prosecutors and judicial officials decided de-
tention for female sex trafficking victims during the judicial processes (US-
DOS, 2019).  

Not only identification of potential victims but also prosecution 
and conviction of trafficking offenders are vital for the eradication of hu-
man trafficking. Yet, several countries are unable to detect and or punish 
perpetrators. The government of Iceland allocated significant amount of 
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resources for investigation of trafficking, supported training of police offi-
cers by instruction on victim identification and trafficking-related crimes, 
attempted to raise awareness about trafficking among asylum-seekers. De-
spite these substantial accomplishments to fight against human traffick-
ing, the number of trafficking offenders prosecuted or convicted has not 
increased for seven years (USDOS, 2018). Similarly, despite the existence 
of human trafficking, no one was reported as convicted regarding human 
trafficking for six years in Belarus and for three years in Belize (USDOS, 
2019). According to the TIP reports, the authorities in Croatia issued light 
sentences for trafficking offenders although Croatia had a strong penalty 
code for trafficking, setting one to 15 years imprisonment (USDOS, 2013; 
USDOS, 2019). Besides, the European Commission pointed that penalties 
for trafficking crimes in Croatia were not proper to discourage convicted 
offenders (USDOS, 2013). Accordingly, Croatia’s ranking was lowered 
from Tier 1 to Tier 2 in 2013 and remained there since then. The govern-
ment of Argentina, on the other hand, achieved serious convictions based 
on the anti-trafficking law enacted in 2008 and imprisoned a provincial 
mayor and a superintendent for assisting sex trafficking offenders in 2017 
(USDOS, 2018).

Countries whose government officials are engaged in corruption 
and/or incompetent to take serious measures in order to prosecute and con-
vict trafficking offenders will fail in fight against human trafficking (Cho, 
Dreher and Neumayer, 2014). The TIP reports suggest that in Burma, 
corrupted government officials hindered anti-trafficking efforts (USDOS, 
2019). Additionally, Bolivia was recommended to investigate corruption 
among the law enforcement officials and increase resources and staff in 
order to finalize trafficking investigations (USDOS, 2018). While the Er-
itrean government reported that it prosecuted and convicted offenders of 
human trafficking including law enforcement officials, according to the TIP 
reports, these claims remained unfounded (USDOS, 2009; USDOS, 2018). 
Despite the significant concern about the complicity, in Bulgaria and Gam-
bia, governments failed to report the number of prosecution and investiga-
tion of officials complicit in human trafficking cases (USDOS, 2019). On 
the other hand, countries with well-trained law enforcement bodies and 
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government authorities who are not corrupted will be able to implement 
strict laws to eliminate trafficking in persons. In the Philippines, as a source 
country where men, women and children have been subjected to forced la-
bor and prostitution, the government banned both sex and labor trafficking 
under its 2003 and 2012 anti-trafficking acts, prescribed strict penalties for 
trafficking offenders, and organized counter-trafficking training for local, 
regional, and national government officials. Consequently, the number of 
suspects convicted raised during the period from 2016 to 2018 (USDOS, 
2018).

Another main challenge in addressing trafficking is to assist males 
since women and children are most specifically accepted as victims (Shoaps, 
2013). For example, in Guyana, funds were allocated to NGOs providing 
shelter and assistance to victims of human trafficking although these ser-
vices were specifically focused on women at the expense of child and male 
victims (USDOS, 2018). In South Africa, the government, in collaboration 
with NGOs, provided shelters to trafficking victims although quality of the 
services varied geographically and victim care remained limited for men 
(USDOS, 2019). Moreover, in Vietnam and Tanzania, the governments did 
not offer accommodation designated specifically to provide care for adult 
male victims (USDOS, 2019).

Finally, similar to the problem of offering assistance to male traf-
ficking victims, providing protection has become challenging for some 
states when victims are foreigners. The TIP reports display that the South 
African government was reluctant to provide protection to foreign traf-
ficking victims unless they collaborate with authorities (USDOS, 2018; 
USDOS, 2019). Besides, the government did not allocate proper funding 
for anti-trafficking training of law enforcement officials in order to prevent 
deportation or detention of foreign trafficking victims (USDOS, 2018). In 
Iceland, where has been a destination and transit country for people traf-
ficked from Eastern Europe, the Baltics, South America, and East Asia, the 
government provided temporary residence permit for foreign trafficking 
victims; however, they were not allowed to work legally in the country un-
til 2018 (USDOS, 2018). Thus, foreign trafficking victims went abroad to 
find job rather than collaborating with law enforcement to solve trafficking 
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cases experienced in Iceland (USDOS, 2018). The Croatian government 
provided legal, psychological, and medical assistance to trafficking victims 
including foreigners in collaboration with NGOs (USDOS, 2013; USDOS, 
2019). Yet, the reported number of foreign trafficking victims who had a 
renewable residence permit and been provided with free legal aid was very 
low (USDOS, 2013; USDOS, 2019).

Ultimately, anti-trafficking policy and practices have varied con-
siderably across countries. While some countries such as Colombia, Ar-
gentina, and Philippines have adopted strong protection, prosecution and 
prevention practices while some of them including Afghanistan, South Af-
rica, and Indonesia have faced challenges in countering human trafficking. 
Significant variations in performances of national governments deteriorate 
the effectiveness of international legal instruments developed for identi-
fying and assisting victims as well as prosecuting and convicting offend-
ers when addressing the crime of trafficking in persons. Main challenges 
for the elimination of trafficking include the measurement of the scope 
of trafficking, various definitions hindering the standardization of victim 
identification and protection, and varying prosecution practices due to the 
differences in national anti-trafficking laws and enforcement capacities. In 
the next section, several propositions will be discussed to improve count-
er-trafficking performances of national governments. 

Suggestions 

International community could take several measures to address major 
challenges in fighting against human trafficking. First of all, international 
community should work on standardization of the definition of traffick-
ing. The Trafficking Protocol frames the international definition of human 
trafficking that addresses virtually every aspect of this crime. In doing so, 
the Trafficking Protocol provides space for countries to interpret the defi-
nition either broadly or narrowly to define cases as trafficking. In order to 
standardize the identification and protection efforts, national governments 
should agree on a guideline for the implementation of broad definition pro-
vided by the Trafficking Protocol.

Second, there is a need for reliable and comprehensive data at the 
global level in order to develop effective anti-trafficking policies. While 
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IOM and UNODC collect information on trafficking victims and publish 
data at the global level, they either suffer methodological problems or are 
not inclusive enough to present the real scope of this crime. Expanding 
data on human trafficking based on information coming from all stake-
holders will advance international counter-trafficking efforts. All national 
governments, international organizations and NGOs should be encouraged 
to share information that they collect. Reliable and global data will facili-
tate research addressing accomplishments and failures of international le-
gal instruments and assist policy makers evaluating their policy outcomes.

Third, national governments should prescribe dissuasive penalties 
in their legal system for trafficking offences and ensure that trafficking of-
fenders should be convicted after they were detected. The rise in the num-
ber of detected victims is attributed to serious anti-trafficking measures 
such as comprehensive human trafficking legislation, coordination among 
national authorities, and enhanced victim protection efforts (UNODC, 
2018). Therefore, countries setting counter-trafficking as a political prior-
ity need to improve their supportive institutional capacity. Governments 
should monitor authorities for not to be involved in trafficking schemes and 
train law enforcement bodies for better detection of trafficking offenders.

Moreover, protection efforts should be standardized and improved 
across the world. Services should cover legal, medical, psychological as-
sistance and include all individuals regardless of their nationality, gender 
or age. Survivors should be involved in the discussion, development, and 
implementation of anti-trafficking policies or protocols. Law enforcement 
officers should be trained to better identify victims and provide victims 
with referral services.

Consequently, prevention efforts should particularly be focused on 
vulnerable populations. People who live in remote communities should be 
informed about trafficking in persons to prevent them from being easy tar-
gets of perpetrators. Migrants as another particular group of people are at 
risk of abuse and exploitation since they can be easily targeted by traffick-
ers while they attempt to smuggle other countries. Social workers, medical 
personnel and media should be trained on issues including victim identifi-
cation and services that will be provided to potential victims. 
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Conclusion

Recently, human trafficking has attracted a substantial amount of public at-
tention around the world. In response to the growing concern with the issue 
of trafficking in persons, international community succeeded to develop a 
common understanding of human trafficking and launched international 
legal norms regarding trafficking in persons. With the widespread adop-
tion of the Trafficking Protocol, most countries around the world commit-
ted themselves to provide assistance to victims, prosecute offenders who 
deceive people into trafficking, and organize training campaigns for law 
enforcement officials and the public in order to raise awareness about traf-
ficking in persons. 

Despite the growing global concern around human trafficking and 
achievements in framing the issue, there are differences among countries’ 
performances in fighting against trafficking. Countries such as Colombia, 
Argentina and Philippines legislate strict anti-trafficking laws, investigate 
and convict trafficking offenders seriously, display serious data collection 
efforts, identify raising number of victims as well as provide substantial 
assistance to them in partnership with NGOs, cooperate with other gov-
ernments to launch joint operations to save trafficking victims, and con-
duct events to raise public awareness about trafficking in persons. Some 
countries such as Eritrea and Bolivia, on the other hand, either lack a com-
prehensive anti-trafficking law, avoid providing information on identified 
victims as well as prosecuted and convicted offenders, or are unable to pro-
vide medical and legal assistance to trafficking victims. These differences 
lead to the ineffective implementation of the Trafficking Protocol, the main 
international legal instrument to counter trafficking.  

While international community has succeeded to demonstrate their 
determination on countering trafficking, challenges in implementing inter-
national law, as suggested in this study, need to be addressed. Standardiza-
tion of the definition of trafficking and victim protection, well-trained law 
enforcement authorities along with strict penalties for trafficking offenders, 
and more awareness raising campaigns for the public will improve results 
for the elimination trafficking.   
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GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
YAYIN İLKELERİ

Göç Araştırmaları Dergisi Haziran 2015’te yayın yaşamına başlamıştır. 
Dergi’miz 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunu ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği hüküm-
lerine uygun olarak; uluslararası alanda göç, göçmen, mülteci, sığınmacı, 
insan ticareti mağdurlarıyla ilgili konular ile insan hareketliliğinin ekono-
mik, toplumsal, coğrafi, kültürel, sosyolojik, psikolojik, tarihsel, hukuksal 
boyutları üzerine bilimsel makale, olgu sunumu, bilimsel eleştiri, saha ça-
lışması ve araştırma yazıları gibi çalışmalara yer verilmektedir.

Uluslararası göç literatürünün gelişmesine katkı sağlamak, Genel Müdür-
lüğümüzün görev alanına giren faaliyetleri toplumun bütün kesimlerine 
duyurmak, Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili olarak toplumsal bilincin 
gelişmesine ve kamuoyu oluşmasına katkıda bulunmak ve göç alanında 
yapılacak olan çalışmaları teşvik etmek Dergi’mizin amaçları arasındadır.

Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki defa ya-
yınlanan bilimsel-akademik-hakemli dergidir.

Dergi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yazı başlığı, anahtar kelimeler 
ve makalenin öz kısmı ve yazar bilgileri bütün makalelerde Türkçe ve İn-
gilizce olarak bulunmak zorundadır.

Dergi’de yayımlanması istenen yazılar, Türk Dil Kurumunun Türkçe Söz-
lüğü ve Yazım Kurallarına, ayrıca dilbilgisi kurallarına uygun olmalıdır.

Dergi’mize gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayımlanmadı-
ğı, yayımlanmak üzere kabul edilmediği veya halen başka bir yerde yayım-
lanmak üzere değerlendirilme aşamasında olmadığına ilişkin Taahhütname 
yazar tarafından imzalanır ve makale ekinde yazara ait kısa özgeçmiş ile 
birlikte gönderilir.

Makaleler ve diğer dokümanlar posta veya elektronik posta yoluyla tarafı-
mıza ulaştırılabilir.
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Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ve diğer çalışmalar, derginin 
yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygunluğu Yayın Kurulu tarafından 
öncelik sırasına göre değerlendirilir. Yayın ilkelerine ve yazım kurallarına 
uygun biçimde hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz ve ha-
keme gönderilmez. Ancak ilgili değişikliklerin yapılması ve revize edilme-
si amacıyla yazarına geri gönderilebilir.

Yayın Kurulunun ön değerlendirmesinden geçen makaleler incelenmek 
üzere en az iki hakeme gönderilir. Hakemlere yazar adı gönderilmez ve 
hakemlerin isimleri de makale sahiplerinden gizli tutulur. Eser sahibi aka-
demisyen olarak görev yapıyorsa, hakem seçim sürecinde akademik un-
vanlara; makale yabancı dilde yazılmış ise hakemlik yapacak kişilerin dil 
yeterliklerine dikkat edilir.

Yayın Kurulu yazıyı bilimsel ve ulusal/uluslararası uygunluk yönünden 
değerlendirme ve yayın ilkelerine uygun olmayan yazıları yayınlamama 
yetkisine sahiptir.

Hakemler değerlendirmelerini Makale Değerlendirme Formunu kullanarak 
yaparlar. İki hakemden olumlu değerlendirme alan makaleler yayımlana-
bilir. Ancak, iki hakem olumlu değerlendirme yapsa bile editör tarafından 
gerekli görülmesi halinde makaleler tekrar değerlendirilebilir. Hakem de-
ğerlendirme sonuçlarından biri olumlu diğeri olumsuz ise, makale üçüncü 
bir hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirme sonuçları birbirleriyle 
çelişirse makale editör tarafından değerlendirilir.

Editör, esasa yönelik olmayan maddi hatalar, Göç Araştırmaları Dergisi 
Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları ile dergi bütünlüğü bakımından düzelt-
meler yapabilir ve bunlar hakkında yazara bilgi verir.

Hakemler tarafından düzeltme isteniyorsa çalışma yazara geri gönderilir 
ve bu durumda editörün verdiği süre içerisinde gerekli düzeltmeler yapıla-
rak çalışmayı Yayın Kuruluna ulaştırır. Yazarlar hakemlerin eleştiri, öneri 
ve düzeltme taleplerini dikkate alırlar; katılmadıkları hususlar varsa, ge-
rekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. 

Dergi’mizde yayımlanacak olan çalışmaların intihal programında denetimi 
ve redaksiyonu yapılmaktadır. Makalelerin benzerlik oranı en fazla %20 
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oranında olabilir. Bu oranı aşan benzerlik oranına sahip makaleler yayım-
lanamaz.

Yayımlanan çalışmalarda fikirsel ve bilimsel sorumluluk sadece yazarlara 
aittir. Makalelerde belirtilen görüş ve savlar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü-
nün resmî görüşünü yansıtmamaktadır.

Yayımlanan çalışmaları tüm yayın hakları Göç Araştırmaları Dergisi’ne 
geçer ve bu makaleler hiçbir nedenle yazara geri verilmez. Yayımlanmayan 
makaleler ise yazarın talep etmesi halinde editör tarafından değerlendirile-
rek iade edilebilir.

Dergi’mizde yayımlanan çalışmaların yazarlarına ve hakemlerine 
23/01/2007 tarihli ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Ku-
rum ve Kurullarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönet-
melik hükümleri çerçevesinde telif ücreti ödenir.

ETİK İLKELER

Göç Araştırmaları Dergisi yayıncılık faaliyetlerinde, Yükseköğretim Ku-
rulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, ICMJE (International 
Committee of Medical Journal Editors)ve COPE (Committee on Publicati-
on Ethics)’un belirlediği uluslararası standartları esas almaktadır.

Yazarların Sorumlulukları

Makalede adı geçen tüm yazarlar, gönderilen ve yayınlanan makaleler üze-
rinde eşit sorumluluğa sahiptir. Yazarların sorumlulukları şunlardır:

1. Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönerge-
si, ICMJE ve COPE standartlarına riayet etmek

2. Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar için etik kurullardan veya ko-
misyonlardan gerekli izinleri alınmak

3. Etik kurulların veya komisyonların izni ve/veya yasal/özel izin alın-
masının gerekip gerekmediğini makalede belirtmek

4. Etik kurulların veya komisyonların izinlerinin alınması gerekli ise 
izni veren kurum adına, izin tarihine ve karar sayısına/numarasına 
makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında 
yer vermek
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5. Olgu sunumlarında aydınlatılmış onam formunun alındığını belirt-
mek

6. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerin-
den izin almak, iznin alındığını belirtmek

7. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine 
uyulduğunu belirtmek

8. Makalenin özgün bir çalışma olduğunu taahhüt etmek

9. Gönderilen makaleyi Göç Araştırmaları Dergisi’nin yayımlamasın-
da önce veya sonra başka bir yerde yayımlamamak

10. Olası bir çıkar çatışmasını açıkça belirtmek

11. İntihal ve sahte verilerden uzak durmak

12. Hakem değerlendirmeleri sırasında, hakemler tarafından talep edil-
diği takdirde, araştırmalara ilişkin ham verileri sunmak

13. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine 
riayet etmek

Etik kurul izni gerektiren araştırmalar

Etik kurul izni gerektiren çalışmalar aşağıdadır. Bu izinlerin olmaması du-
rumunda yayın ön inceleme aşamasında yazara iade edilir.

1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme tek-
nikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren ni-
tel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer 
bilimsel amaçlarla kullanılması

3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar

4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar

5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışma-
lar

Hakemlerin Sorumlulukları
1. Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönerge-

si, ICMJE ve COPE standartlarına riayet etmek

2. Bütün makaleleri, çalışmanın bilimsel içeriği temel alınarak; yaza-
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rın cinsiyet, etnik köken, ırk, din, tâbiyet veya siyasi değerleri göz 
önünde bulundurulmaksızın, adil şekilde değerlendirmek

3. Değerlendirme için gönderilen eserin içeriğinin, hakemin bilimsel 
alanı veya birikimi ile uyumsuz olduğu düşünüldüğünde veya öneri-
len süre zarfında hızlı bir değerlendirme yapılamayacağı durumlar-
da editörü bilgilendirmek ve ilgili makalenin hakemliğinin yapılma-
sına yönelik teklifi reddetmek

4. Hakem değerlendirme sürecinin gizliliğine saygı göstermek, değer-
lendirilen esere veya değerlendirme süreci ve sonrasına ilişkin bil-
gileri üçüncü kişilerle paylaşmamak

5. Hakem değerlendirmeleri, düşmanca veya kışkırtıcı olmayacak ve 
küçümseyici kişisel yorumlar barındırmayacak biçimde, nesnel ve 
yapıcı olarak gerçekleştirmek

6. Hakem değerlendirme sürecinde çıkar çatışması gözlemlendiği 
takdirde, durum hakkında editöre bilgi vermek

7. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen bilgi veya fikirler gizli 
tutmak ve kişisel avantaj için kullanmamak

8. Makalenin yayımlanmasının reddine neden olabilecek herhangi bir 
bilgiye erişildiği takdirde, durum hakkında editöre bilgi vermek

Editörün Sorumlulukları
1. Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönerge-

si, ICMJE ve COPE standartlarına riayet etmek
2. Bütün makaleleri, çalışmanın bilimsel içeriği temel alınarak; yaza-

rın cinsiyet, etnik köken, ırk, din, tâbiyet veya siyasi değerleri göz 
önünde bulundurulmaksızın, adil şekilde değerlendirmek

3. Kabul veya reddedilen makalelerle ilgili çıkar çatışmasından kaçın-
mak

4. Yalnızca özgün ve alanına katkı sağlayacak makaleleri yayıma ka-
bul etmek

5. Gönderilen eserlerin en az iki hakem tarafından çift kör hakemlik 
sistemine göre değerlendirilmesi sağlamak ve hakemlerin kişisel 
bilgilerini gizli tutmak

6. Gönderilen eserler ile ilgili tüm bilgileri gizli tutmak
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GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
YAZIM KURALLARI

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Araştırmaları 
Dergisi’ne gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve 
kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) 
stilinde hazırlanmalıdır. APA’nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı ver-
siyonu olmalıdır.

1- Yazı Puntoları: 

-Öz (abstract) bölümü 10 punto/Times New Roman ile yazılır.

-Öz, 100-200 kelimeyi geçmez, altına en az 3 en fazla 8 anahtar sözcük 
sıralanır.

-Makale başlıkları 35 punto, metin ara başlıkları 12 punto ve metin gövdesi 
ise 10 punto ile yazılır.

2- Metin İçinde APA: 

- Metinde paragraflar soldan girintili olarak başlatılır. 

- İlk sayfa kapak sayfasıdır. Kapakta sırasıyla, makalenin tam başlığı, ya-
zarın adı, yazarın kurumu sayfada ortalanmış olarak alt alta ikişer satır ara-
lıkla sıralanır. Sayfanın altına doğru yazar hakkında kısa bilgi notu sola 
yaslanmış olarak yer alır. Bu notta yazarın şu anki durumu, ilgi alanları, 
ödülleri gibi bilgiler, yazının bir proje kapsamında desteklenmesi vb. bilgi-
ler ile iletişim için elektronik adresi yer alabilir. 

- Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Örne-
ğin, Siyasetin Arka Yüzü programında (…). 

- Metindeki bir ifade vurgulanmak amacıyla italik yapılmaz veya tırnak 
içerisine alınmaz.

- Teknik terim veya anahtar sözcük niteliğindeki bir terim vurgulanmak 
istendiğinde ise metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir(tırnak içinde 
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kullanım yapılmaz), sonrasında italik yazılmaz. Örneğin, 93 Harbi’nde çok 
sayıda erkek muhacir, asâkir-i muavine adı altında gönüllü asker olarak 
görev aldı. 

- Sayıların kullanımı: Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak 
verilir. Örneğin: Yirmi dergiden yalnızca sekizi metin analizi üzerineydi, 
kalan 12 tanesi ülkelerin göç politikaları ile ilgiliydi. 

- Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, tek çizgi kul-
lanılır. Örneğin: Bu üç göçmen -her birinin uyruğu farklıydı- ayrı ayrı test 
edildiler.

- Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin 
sonuna konulmaz. 

- Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik başlıklandırılabilir ve me-
tinde böyle yer alabilir. Birden çok ek var ise Ek A, Ek B diye harflendiri-
lerek sıralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklere başlıkları verilmelidir. 
Ana metinde etiketleri ile belirtilmelidir. Örneğin: Türkiye’de yapılmış göç 
konusundaki doktora tezlerinin ve master tezlerinin konu dağılımına bakıl-
dığında (Ek A ve Ek B), 1990ların sonlarından itibaren bunların çoğunun 
uluslararası göçün nedenlerine odaklandığı görülmektedir. 

- Metin içindeki kısa alıntılar (40 kelime altı) çift tırnakla yazılır. Çift tırnak 
içinde çift tırnak yer alamaz. İtalik yazılmaz.

- Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar içeriden, tek veya sık satır aralığı 
vererek, ana metinden daha küçük bir puntoyla (10 veya 11 punto), italik 
olmadan, tırnaksız yazılır. Örneğin: 

Canan Emek İnan’a göre (2016), 
(…) devletlerin ulus yaratma çabalarının tümü olarak tanımlandığında göç 
ve göçmen kabul politikaları, ulus inşasında kullanılan araçlardan biri ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Bir ulus devlet olarak kurulan Türkiye Cumhu-
riyeti de göç politikalarını ulus devleti oluşturmada etkin bir araç olarak 
kullanmıştır. Güvenlik kaygılarının belirleyiciliğinde, ulus devletin inşa 
sürecinin hem aracı hem de tezahürü olarak ülke nüfusunu nitelik olarak 
artırma, nicelik olarak ise benzeştirme politikaları, göçmen kabul politika-
larıyla desteklenmiştir (s.29).

- Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/cümle(ler) 
parantez içinde üç noktayla (…) gösterilir. 
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- Bir dergiden ya da kitaptan kullanılan makalenin metinde başlığıyla 
belirtilmesinde de çift tırnak kullanılır. Örneğin: Elif Uzun’un makalesi 
(2016) “Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BMMYK’nın Yapısı, Görevleri 
ve Uluslararası Mülteci Hukukunun Gelişimindeki Yeri”

- Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanı-
mında alınmaz. Örneğin: 1951 Cenevre Konvansiyonu’nda yer alan mül-
teci tanımı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 
(YUKK) 61. Maddesine aynen dercedilmiştir. (…) Gerek 1951 Cenevre 
Konvansiyonu’nun 1/A-2 maddesinde gerekse YUKK’un 61. maddesinde 
yer alan tanım uyarınca…

- Metin içinde yeniden basımı yapılmış eski bir kaynak kullanılıyorsa yatık 
çizgi (/) kullanılır. Örneğin: Freud (1923/1961), çalışmasında günlük ha-
yattaki dil sürçmelerinin de bilinçaltında yer alan bastırılmış temsillerin bir 
tür dışa vurumu olduğunu ilk kez öne sürmüştür.

- Karşılaştırma amaçlı olarak yatık çizgi (/) değil kısa çizgi (-) kullanılır. 
Örneğin: Test-yeniden test güvenilirliği için (…)

- Metin içinde başlıklar ve alt başlıkların sıralanmasında geçerli olan baş-
lıklandırma formatı APA’da 5 düzey olarak ayırt edilmiştir. Metniniz kar-
maşık, hacimli ve dolayısıyla alt başlıklandırması çok ise 1.düzey, 2.düzey 
ve 3.düzey başlıklandırmayı kullanınız. Metniniz çok karmaşık ve alt baş-
lıklandırmaya fazla ihtiyaç duymuyor ise 1.düzey ve 2.düzey başlıklandır-
ma formatını kullanınız. 



Başlık düzeyi APA formatı

1.düzey Merkezde, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar 
Küçük Harfle Sürer

2.düzey Sola Yaslı, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Kü-
çük Harfle Sürer 

3.düzey   Girintili, kalın, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle 
başlar diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter 

4.düzey   Girintili, kalın, italik, Başlığın ilk sözcüğü büyük 
harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp 
biter 

5.düzey   Girintili, italik, başlığın ilk sözcüğü Büyük harfle baş-
lar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter 

Örneğin karmaşık ve hacimli bir metinde 1.düzey, 2.düzey, 3.düzey ve 
4.düzey başlıklandırmaları içeren bir sıralama şöyledir:

Türkiye’de Yazılan Göç Konulu Tezler
Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi 
 Yöntemlerine göre yapılan ayrımlar 

•	 Nicel yöntemler
•	 Nitel yöntemler

 Yaklaşımlarına göre yapılan ayrımlar 
Master Tezlerinin Değerlendirilmesi 
 Yöntemlerine göre yapılan ayrımlar 
 Yaklaşımlarına göre yapılan ayrımlar
Örneğin daha yalın ve kısa bir metinde 1.ve 2. ve 3.düzey başlıklandırmalar 
şöyledir:

Türkiye’de Yazılan Göç Konulu Tezler
Doktora ve Master Tezlerinin Genel Değerlendirilmesi 
 Yazı buradan girintili olarak başlar ve sürer. 
 Doktora tezleri:
 Master tezleri:
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- Metniniz karmaşık ve fazla hacimli değilse, başlık ve alt başlıklarda sayı-
lar veya harfler kullanmayınız. Yine metinde yer alan çeşitli türden ardışık 
sıralamalarda sayı yerine madde işaretlerini kullanmayı tercih ediniz (kare, 
çizgi, yuvarlak vb.).

3- APA 6.0’a Göre Kaynak ve Referans Sistemi

-Gönderme temel olarak iki şekilde yapılır:

1- Cümle içerisinde yazar soyadı kullanılarak gönderme yapıldığında, so-
yad sonrası ya da cümle sonunda yapılan atıfta yazar soyadı tekrar kullanıl-
maz. Örneğin Kirişci’nin(1996, s. 391) paylaştığı rakamlara göre, 1920 ve 
30’lu yıllarda Bulgaristan’dan 200 bin civarında göçmen gelirken, Roman-
ya’dan 120 bin civarında Türk, Tatar ve Çerkez göçmen giriş yapmıştır.

2- Cümle içerisinde yazar soyadı kullanılmadan gönderme yapıldığın-
da cümle sonunda yapılan atıfta yazar soyadı da bulunmalıdır. Örne-
ğin, Öncelikli olarak Yahudi soyundan gelenlere yöneltilen sistematik 
ayrımcılık ve bu çizgideki devlet politikaları 1930’ların başından itibaren 
birçok Yahudi’nin Almanya’yı terk etmesine sebep olmuştur(Reisman, 
2011, s. 4).

- Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gön-
derme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (İnan, 
2016). Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir 
kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Asan, 
2016, s. 47).

- Tek yazarlı eserler göndermeler yazarın soyadını ve tarih bilgisini içerir.  
Kaynakçada gösterimi şu şekilde olur. Yazarın soyadı, yazarın adının baş 
harfi. (Yıl). Eserin adı italik yazılır. Baskı Yeri: Yayınevi yazılır. Eğer eser 
birden çok baskıya girmişse baskı sayısı da baskı yerinden önce yazılır. 

 Örneğin:

Metinde Görünüm:

(Abadan-Unat, 2017, s.47)

Kaynakçada Görünüm: 
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Abadan-Unat, N. (2017). Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurt-
taşlığa (3. Baskı). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

- İki yazarlı bir çalışmaya göndermelerde her seferinde iki yazarın soyadı 
da belirtilir.

Metinde Görünüm:

(Sorensen ve Olwig, 2015)

Kaynakçada Görünüm: 

Sorensen N. S. ve Olwig, K. F. (2015). Work and Migration. New York: 
Taylor and Francis Publishing.

- Yazar sayısı üç ile beş arasında olan çalışmalara gönderme yapılırken 
metin içindeki ilk göndermede tüm yazarların soyadları verilir. Diğer 
göndermeler için ilk yazarın soyadının yanına ve diğerleri(vd.) ifadesi ek-
lenmelidir. İngilizce makalelerde et al. ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin, 
kaynak ilk geçtiğinde (Akıncı, Nergiz ve Gedik, 2015) sonraki geçişinde 
(Akıncı vd., 2015) olarak yer alır. Kaynakçada görünümde genel kurala 
uyulur.

- Yazar sayısı altı ya da daha fazla olan çalışmalara gönderme yapılırken 
metin içinde ilk kullanımda da sadece ilk yazarın soyadı ile vd. kısalma-
sıyla birlikte kullanılır (İçduygu vd., 2017). Kaynakçada görünümde genel 
kurala uyulur.

- Bir yazarın aynı yılda basılan eserleri şu şekilde yazılır: (Yaman, 2016a) 
ve (Yaman, 2016b). 

- Birden fazla yazara gönderme yapılırken atıflar aynı parantez içerisinde 
yer alır. Sırasıyla ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak ve noktalı vir-
gül ile ayrılmalıdır.

 Örneğin, (Abadan-Unat, 2015; İçduygu ve Aksel, 2012; Kirişci, 1996)

- Web sayfasına atıf: Metin içerisinde normal atıf kurallarına uyulur: (Ya-
zarın Soyadı, Yıl). 

Kaynakçada şu şekilde yazılır: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfle-
ri. (Yıl). Makale veya Bölüm Başlığı. İtalik Şekilde Gazete veya Dergi Adı. 
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Erişim adresi: http://www.

 Örneğin:

Metinde Görünüm: (Atar, 2013)

Kaynakçada Görünüm: Atar, N. (2013, Ekim). Küresel Yaşlı Bakımı Ve 
Yaşlı Turizminde İsveç, Norveç, Avusturya. Turizm Haberleri. Erişim ad-
resi:

http://www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2378

- Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden aktarma yapılıyorsa, parag-
raf numarası belirtilebilir. Örneğin: Duran, iki yıldır yaşanan iç türbülansın 
ve kutuplaşmanın sona ermesi Avrupa’da Türkiye’ye yönelik maksatlı oto-
riterlik tartışmasını da bitireceğini öne sürmektedir (Duran, 2015, parag.8).

- Yazarı belli olmayan ya da anonim çalışmalar: Eğer bir çalışmanın yaza-
rı belli değilse metin içerisinde gönderme yapılırken yazarın soyadı yeri-
ne başlıkta bulunan ilk birkaç kelime ve yıl kullanılır.  Eğer yazar bilgisi 
yerine kullanılan bu birkaç kelime; dergi, kitap, broşür ya da rapor başlığı 
ise italik olarak yazılır. Eğer makale başlığı, ya da bir web sayfasının adı 
ise çift tırnak içinde yazılır. İlgili çalışmaların kaynakçada gösteriminde 
ise: Çalışmanın tam başlığı.(yılı). Basım yeri şeklindedir.

 Örneğin:

Metinde Görünüm: (Türkiye Göç Raporu, 2015)

Kaynakçada Gösterimi: Türkiye Göç Raporu. (2015). Ankara

Örneğin:

Metinde Görünüm: (“Multi Sector Needs”, 2018)

Kaynakçada Gösterimi: Multi Sector Needs Assessment of Syrians In Tur-
key’s South-Eastern Provinces. (2018). Erişim adresi: http://www.turkey.
iom.int/reports

-Alıntı yapılan bir metin doğrudan çalışma içerisinde veriliyorsa, alıntı ya-
pılan kısım tırnak içerisinde gösterilir. 

Örneğin: 
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Erçin ve Adıgüzel (2017, s.186), “Bütünleşme süreçlerinde göz önünde 
bulundurulması gereken unsurun göç edilen ülkenin diline hâkim, güçlü 
iletişim becerileri olan, toplumsal kalıplara uymaya daha eğilimli yeni ku-
şakların temsilcileri” olduğunu savunmaktadırlar.

- İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl 
yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur. Kaynak listesinde ise sadece 
ikinci kaynağın künye bilgileri yer alır.

Örneğin:

Metinde Görünüm: Berger’den aktaran Korkmaz (…). (Korkmaz, 2011).

Kaynakçada Gösterimi: Korkmaz, A.(2017). Göç ve Din. Konya: Çizgi 
Yayınevi.

- E-maille, telefonla, yüz yüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel gö-
rüşmelere dayalı bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazıl-
mazlar. Örneğin: Angela Merkel, ülkesinin mülteci politikasına yönelik 
öz eleştirisinde, “Biz Almanlar da sorunu uzun süre görmezden geldik ve 
Avrupa genelinde bir çözümün aciliyetini öteledik.” dedi. (Angela Merkel, 
Süddeutsche Zeitung röportajı, 31 Ağustos 2016).

- Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi 
alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin: 

Ekşi, F. (2012). Kritik Bir Bakış Açısıyla Psikoloji Kitapları. İstanbul: Kak-
nüs Yayınları.

Ekşi, N. (2011). Milletlerarası Ticaret Hukuku. İstanbul: Beta.

- Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden 
yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı yazarın aynı yıla ait kaynakların-
da harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2000a, 2000b. 

-Kaynakçada, aynı yazarın yer aldığı kaynaklardan tek yazarlı olan eser, 
yayın tarihi daha yeni olsa bile üst sırada yer alır. 

Örneğin:

Kirişçi, K. (2014)

Kirişçi, K. ve Erzan, R. (2008)
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-Kaynakçada soyadları ve adlarının ilk harfleri aynı olan farklı iki yazar yer 
alıyorsa, yazarların adları künyede köşeli parantez içerisinde verilmelidir, 
göndermede ise yazarların ad ve soyadları birlikte yer almalıdır. 

Örneğin:

Metinde Görünüm: (Gökhan Kaya, 2011), (Güler Kaya, 2013)

Kaynakçada Gösterimi:

Kaya, G. [Gökhan]. (2011). ....

Kaya, G. [Güler]. (2013). ....

-Editörlü kitaptaki bir bölüme şu şekilde atıf yapılır: Yazar(lar)ın soyadı, 
Yazar(lar)ın adının baş harfi. (Yıl). İlgili bölümüm başlığı. Editör(ler)in 
soyadı, Editör(ler)in adının baş harfi.(Ed.)/(Yay. haz.)/(Der.). Eserin adı 
içinde (s. x-x). Baskı Yeri: Yayınevi. 

Örneğin:

Metinde Görünüm: (Kirişçi ve Karaca, 2015 s.308)

Kaynakçada Gösterimi: Kirişci, K. ve Karaca, S. (2015). Hoşgörü ve Çeliş-
kiler:1989, 1991 ve 2011’de Türkiye’ye Yönelen Kitlesel Mülteci Akınları. 
Erdoğan, M. M. ve Kaya A. (Der.) Türkiye’nin Göç Tarihi içinde (s. 297-
314). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Çok ciltli bir çalışmaya şu şekilde atıf yapılır: 

Metin İçinde Gösterimi: (Pflanze, 1963-1990) 

Kaynakçada Gösterimi: Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the Deve-
lopment of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Çok ciltli bir çalışmanın tek cildine atıf şu şekilde olur: 

Pflanze, O. (1990). The Period of Fortification, 1880-1898: Cilt 3. Bismar-
ck and The Development of Germany. Princeton, NJ: Princeton University 
Press. 

Rapor ve teknik makalelere şu şekilde atıf yapılır:

Abadan-Unat, N. ve diğerleri (2014). Avanti I: Yurt Dışında Yaşayan Tür-
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kiye Kökenli Vatandaşların 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Siyasi 
Davranışları. Araştırma Raporu. Friedrich Ebert Vakfı.

TTB (2014). Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu. Türk Ta-
bipleri Birliği Yayınları. Ankara.

-Resmi Gazeteye şu şekilde atıf yapılır: Resmi Gazete’de yayımlanan 
kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname gibi resmi belgeler için 
genel atıf formatı aşağıdaki gibidir: Başlık. (Yıl, Gün Ay). Resmi Gazete 
(Sayı: xxx). Erişim adresi: http://xxxx 

Örneğin:

Metinde Gösterimi: (Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler, 2017)

Kaynakçada Gösterim: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alın-
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2017, 6 Ocak). Resmi Ga-
zete (Sayı: 29940 (Mükerrer)). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1.htm

Yazım kuralları ve referans sistemine ilişkin burada belirtilmeyen husus-
larda APA 6.0 kurallarına uyulmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, kör 
hakem ve kör Yayın Kurulu yöntemiyle değerlendirilmektedir. Makaleler, 
Yayın Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilerek uygun bulunanlar 
iki ayrı hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda 
üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulmaktadır. Hakemlerden gelen ra-
porlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesin-
de düzeltme istenmesine veya geri çevrilmesine karar verilerek bu karar 
yazara bildirilmektedir. Basımı uygun bulunan makalelerin yayımlanıp 
yayımlanmayacağına ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın 
Kurulu karar vermektedir. Yazar, e-posta yoluyla haberdar edilmektedir. 
Yayımlanan makalenin yazarına beş adet dergi ücretsiz gönderilmektedir. 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM), Göç araştırmaları Dergisi’nde ya-
yımlanmak üzere kabul edilen yazıların fiziki ve elektronik ortamda tam 
metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere, tüm yayın haklarına sa-
hiptir. Makalenin yazar(lar)ı tarafından aşağıdaki taahhütnamenin imzala-
narak e-posta veya posta yoluyla tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Derginize göndermiş olduğum ………......................................………………

…..........……………………………...başlıklı makalemin daha önce herhangi 
bir yerde yayımlanmadığını, yayımlanmak üzere kabul edilmediği ve halen 
başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını 
açıkça bildiririm. Yayıma kabul edilen makalemin bütün yayın haklarına Göç 
Araştırmaları Dergisi’nin sahip olduğunu kabul ederim 

.... / .... /20....

Ad Soyad  :

Unvan  :

Telefon  :

Adres  :

Elektronik Posta Adresi:

Kurum/Birim :

Makale Gönderim Tarihi :

Open Researcher and 

Contributor ID (ORCID) :

İmza  :
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