ÖZET
Uluslararas› Göç ve Kalk›nma Tart›ﬂmalar›nda Yeni Yaklaﬂ›mlar ve Türkiye
‹çinde bulundu¤umuz ça¤, dünyan›n çeﬂitli co¤rafyalar›nda göç hareketlili¤inin artt›¤› ça¤d›r. Asl›nda göçler insanl›k tarihi kadar eskidir. Küresel iletiﬂim ve ulaﬂ›m olanaklar›n›n geliﬂmesi, dünyan›n
yoksul bölgelerinde yaﬂayan insanlar› daha güvenli yaﬂayacaklar› ve uygun maddi olanaklara kavuﬂacaklar› ülkelere çekmektedir. Bu ülkelerin ço¤unlukla demografik nedenlerle yabanc› göçmenlere
ihtiyac›n›n olmas› göçmenler için teﬂvik edici niteliktedir. Bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda son dönemde göç
ve ekonomik kalk›nma, geçmiﬂte öncelikle ele al›nan göç ve güvenlik kavram›yla birlikte göç tart›ﬂmalar›n›n gündeminde üst s›ralara taﬂ›nm›ﬂt›r. Bunda, küresel ekonomik geliﬂmelerin önemli bir rolü bulunmaktad›r. Göç ve ekonomi ba¤lam›nda yeni tart›ﬂmalar genellikle iﬂçi dövizlerinin önemini
göz ard› etmeden dönüﬂümlü göç, göçmenlerin mesleki niteliklerinin ekonomik kalk›nmaya katk›
sa¤lamas› ve diasporalar›n kaynak ülkelerle ekonomik iliﬂki içerisine girmelerini öngörmektedir.
Tüm bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda yurtd›ﬂ›nda 5 milyon dolay›nda yurttaﬂ› ve Türkiye ç›k›ﬂl› soydaﬂ› bulunan, ayn› zamanda da yabanc› göçmenler için bir çekim alan› haline gelmiﬂ olan Türkiye’nin göç ve
ekonomik kalk›nma ba¤lam›nda yeni yaklaﬂ›mlara ve yap›lanmalara ihtiyac› oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Göç, Diaspora, ‹ﬂçi Dövizleri, Kalk›nma, Ulus Aﬂ›r› Sosyal ve Ekonomik Alanlar

ABSTRACT
International Migration and Development
Our age is the era of growing migration mobilities in various parts of the globus. In fact migration
movements are as ancient as the human history. Improvements in the global communication and
transportation facilities attract the migration of individuals from the poorer regions to the wealthy
parts of the world, where they can achieve secure and convenient living conditions. In the light of
these recent developments, migration and development nexus together with security concerns of migration has been carried to the top of the agenda of migration discussions. Global economic changes
play a significant part thereby. New discussions within the context of migration and development generally stress upon circulary migration, contribution of professional qualifications of migrants to economic developments and the economic interaction of the Diasporas with the countries of origin, nevertheless without neglecting the significance of the migrants’ remittances. In this context, it became
obvious that Turkey with its nearly 5 million migrants of Turkish origin out of its boarders and as a
country, which simultaneously attract foreign migrants, is in need of new approaches and structural
measures with respect to migration and development.
Keywords: Migration, Diaspora, Remittances, Development, Transnational Social and Economic Spaces
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Yaklaﬂ›k son otuz y›ld›r yurtd›ﬂ›ndaki vatandaﬂlar› ba¤lam›nda
Türkiye’nin gündemine giren uluslararas›
göç ve göçmen konular›, kalk›nma, güvenlik ve kültürel farkl›l›k boyutlar›yla siyasetin ve akademik dünyan›n ilgisini her geçen
gün daha çok çekmektedir. Asl›nda 1961
y›l›nda konuk iﬂçi olarak Bat› Avrupa ülkelerine gönderilen Türk iﬂçileri ile baﬂlayan
süreç, bu iﬂçilerimizin ve ailelerinin gittikleri ülkelerde özellikle seksenli y›llar›n baﬂ›ndan itibaren geçici ikametten yerleﬂikli¤e geçmeleri ile “göç” olgusu Türkiye gündemine farkl› bir ﬂekilde oturmuﬂtur. Türkiye, yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik bir göçmen topluluBaﬂkent Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi /
MireKOC (KOÇ Üniversitesi “Göç Araﬂt›rma Program›”)

¤u ve diasporas› olan bir ülke konumuna
gelmiﬂ, bu ba¤lamda sözü edilen olguya ve
yurttaﬂlar›n›n konumuna iliﬂkin yeni politikalar üretmek zorunlu¤u içine girmiﬂtir.
Ayr›ca, özellikle doksanl› y›llar›n baﬂ›ndan
itibaren uygulad›¤› liberal vize politikalar›
ile yak›n co¤rafyas›ndan göçmen ak›m›na
u¤rayan, ayn› zamanda da transit göç yollar› üzerinde bulunmas› nedeniyle ciddi bir
insan kaçakç›l›¤› ve yasad›ﬂ› göç sorunuyla
karﬂ›laﬂan Türkiye’nin bu sorunlarla baﬂedebilmesi için güncel hukuk düzenlemelerine ve etkin bir göç yönetimine ihtiyac›
bulunmaktad›r.
Göçmenlerin yerleﬂtikleri ülkelerin güvenli¤ine karﬂ› bir tehdit oluﬂturduklar›na
iliﬂkin tart›ﬂmalar baﬂta olmak üzere, göçün
üzerinde en çok durulan konular›ndan biri
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hiç kuﬂkusuz kalk›nma ile olan iliﬂkisidir.
Göçmenleri göç etmeye iten nedenlerin baﬂ›nda say›lan ekonomik refaha ulaﬂma dürtüsü geride b›rak›lan yurdun göç sürecinden
ne ölçüde ekonomik yarar sa¤layaca¤›,
göçmen konumuna giren bireylerin kalk›nma süreçlerindeki konumu ve nihayet yerleﬂilen ülkenin ekonomik ç›karlar› göç ve
kalk›nma alan›n›n ana konular› olarak ortaya ç›km›ﬂ bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda bir
yandan göçmen kayna¤› konumundaki yoksul ülkelerin göçle yitirdikleri beﬂeri sermaye nedeniyle karﬂ›laﬂt›klar› zorluklar, öte
yandan da de¤iﬂen istihdam yap›lar› nedeniyle kabul eden ülkelerdeki yeni darbo¤azlar önemle ele al›nan konular aras›ndad›r.
Göçün taraf olan tüm aktörler aç›s›ndan
kalk›nmaya katk›s› bulundu¤u noktas›ndan
hareketle ulusal, bölgesel ve giderek küresel “göç yönetimi” mekanizmalar›n›n oluﬂturulmas› gere¤i günümüzde s›kça dile getirilen bir gereklilik olmuﬂtur. Türkiye, göçün kalk›nmaya katk›s› konusuna ilk iﬂçilerimizin Almanya’ya gönderildi¤i tarihten
itibaren önem vermiﬂ, ancak ekonomik yarar d›ﬂ ödemeler dengemizde son y›llara kadar a¤›rl›¤› büyük olan iﬂçi dövizleri girdilerinin dar alan›ndan d›ﬂ›nda yeterince ele
al›nmam›ﬂt›r. Günümüzde de yurtd›ﬂ›ndaki
yurttaﬂlar›n›n katk›s›yla oluﬂan s›n›r-aﬂ›r›
sosyal ve ekonomik alanlarla ilgili kalk›nma odakl› herhangi bir siyasal yaklaﬂ›m ve
buna ba¤l› olarak uygun bir yönetim/yönetiﬂim ortam›n›n bulunmad›¤› görülmektedir.
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Bu çal›ﬂman›n dar kapsam›nda dünyadaki güncel göç ve kalk›nma tart›ﬂmalar›nda
dile getirilen konulara de¤inilmiﬂ, ancak
göçün kalk›nma ile neden-sonuç iliﬂkisi ve
göç-kalk›nma ba¤lam›nda karﬂ›laﬂt›rmaya
olanak verecek baﬂka ülkelerin deneyimlerine yer verilmemiﬂtir. Türkiye’de bu alandaki araﬂt›rmalar›n da yetersiz veriler nedeniyle tatmin edicilikten uzak oldu¤u görülmektedir. Çal›ﬂmam›z›n mütevaz› amac›,
göçle kalk›nma sorunsal›n›n güncel tart›ﬂmalar ›ﬂ›¤›nda ülkemizin siyasi ve akademik gündemine girmesi gereklili¤ini vurgulamakt›r.
1. GÖÇLER ÇA⁄INDA DÜNYA,
TÜRK‹YE VE GÖÇMENLER
Bireylerin ve insan topluluklar›n›n çeﬂitli nedenlerle do¤duklar› ve yaﬂad›klar› yerlerden geçici veya sürekli ikamet amac›yla
göç etmeleri olgusu insan›n tarihte yer al›ﬂ›
kadar eskidir. Daha iyi ekonomik koﬂullara
kavuﬂma, savaﬂlardan ve siyasi çalkant›lardan kaç›ﬂ, do¤al afetlerin yaﬂam çevresini
yok etmesi ve toplumlar›n içinde bulundu¤u olumsuz sosyal ve psikolojik ortamlar›n
itici faktörler oluﬂturmas›, insanlar› yerlerini yurtlar›n› terk etmeye götürmüﬂtür. Göç
edilen yerdeki güvenli ve olumlu koﬂullar›n
varl›¤›, orada yabanc› birey ve topluluklar›
kabul etmeye haz›r bir ortam›n oluﬂmas› ve
kabul eden ülkenin göçmen ak›m›ndan baz›
yararlar elde edece¤ine kani olmas›, göçle
ilgili bilimsel literatürde s›kça dile getirilen
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göçü özendirici faktörler olarak say›lmaktad›r. S›n›r aﬂ›r› göç hareketlerinin, özellikle
‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras›ndaki Avrupa
içi göç ak›mlar›n›n yo¤unlaﬂmas› üzerine
daha çok 19. yüzy›lda geliﬂtirilen göç teorilerinin yerini yeni kavramsal çözümlemeler
alm›ﬂt›r. Bu yaklaﬂ›mlar›n ortak paydas›,
göçün ekonomik kalk›nma ile var olan yak›n ilintisini di¤er ve farkl›l›k gösteren nedensel belirlemelerin yan›nda öne ç›karmalar›d›r.1
Uluslararas› göç, dünyan›n hemen her
yöresinde toplumlar›n ve devletlerin siyaset
gündeminde üst s›ralara t›rmanm›ﬂ bulunmaktad›r. Genellikle yoksul bölgelerden
vars›l bölgelere do¤ru olan göç hareketleri
günümüzde farkl› boyutlar almaktad›r. Vars›l ülkeler hem göç alan hem de göç veren
ülkeler haline gelmiﬂ, dünyadaki bu nüfus
hareketlerinin al›ﬂ›lan yaklaﬂ›mlardan çok,
güncel koﬂullara uygun çözümlemelere gereksinme duydu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Örne¤in,
istihdam piyasas› aç›s›ndan demografik
kayba u¤ramamas› gereken ve nüfusu giderek yaﬂlanan Avrupa ülkelerinin her y›l yüz
binlerce yabanc› iﬂgücünü ülkelerine kabul
etmesi gerekti¤i bildirilmekte, ancak bu ülkelerden de neredeyse ayn› say›da göçmenin Amerika Birleﬂik Devletleri’ne Kanada’ya, Avustralya’ya ve ›l›man iklimli co¤rafyalara göç ettikleri bilinmektedir.2 Yine
Büyük Sahra’n›n güneyindeki Afrika ülkeleri aras›nda artan bir göç hareketlili¤i izlenmektedir. Küresel ulaﬂ›m ve iletiﬂimin
içinde bulundu¤umuz dönemde gitgide ar-
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tan h›z› ve yayg›nlaﬂm›ﬂ olmas›, çeﬂitli co¤rafyalarda göçe e¤ilimi olan bireylerin ve
insan topluluklar›n›n üzerinde cesaretlendirici ve özendirici etki yaratmaktad›r. Birleﬂmiﬂ Milletler verilerine göre s›n›r ötesi göç
hareketlerine kat›lanlar›n say›s›n›n 200 milyonu geçti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Bu say›, dünya nüfusunun yaklaﬂ›k % 3,6’s›n› oluﬂturmaktad›r.3
Türkiye’nin yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan vatandaﬂlar›n›n say›s›na bak›ld›¤›nda, ülkemizin
genellikle göçmen kayna¤› bir ülke konumunda oldu¤u de¤erlendirilmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’den baﬂka co¤rafyalara kitlesel göç ak›m› asl›nda mevzi ve belli bir süreyle s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Günümüzde
Türkiye’den mevcut a¤lar nedeniyle devam
eden aile bireylerinin göçü ve ö¤renim
amac›yla yurtd›ﬂ›na gidenlerin d›ﬂ›nda ciddi bir d›ﬂ göçe yönelimin olmad›¤› bilinmektedir. Bu durumun sadece Türk göçmenleri için hedef olabilecek ülkelerin vize
ve benzeri engellemeleri ile aç›klanmas› da
yeterli olmamaktad›r.
Kitlesel göçün kayna¤› olmaktan ç›kt›¤›
anlaﬂ›lan Türkiye, son y›llarda geliﬂen eko-

1 Abadan-Unat, Nermin (2002), Bitmeyen Göç. Konuk ‹ﬂçilikten Ulus ötesi Yurttaﬂl›¤a, Bilgi Üniversitesi Yay›n›,
‹stanbul
2 OECD (2008) International Migration Outlook: SOPEMI 2008 Edition. Paris
3 Global Commission on International Migration (GCIM)
(2005), Migration in einer interdependenten Welt: Neue
Handlungsprinzipien. Bericht der Weltkommission für internationale Migration, Berlin , S. 8
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nomisine karﬂ›n ciddi iﬂsizlik sorunlar› ile
karﬂ›laﬂm›ﬂ ve artan genç nüfusuna yeterince istihdam yaratamam›ﬂt›r. Bu gerçe¤e
karﬂ›n yurtd›ﬂ›na göç e¤ilimi Türk toplumunda yayg›nlaﬂm›ﬂ de¤ildir. Bu arada
Türkiye, özellikle Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonraki süreçte birinci kuﬂak
komﬂu ülkelerden baﬂlamak üzere daha
uzak co¤rafyalardan da göçmen ak›m›na
u¤rayan bir ülke konumuna gelmiﬂtir. Ülkemiz ayr›ca son dönemde Asya ve Afrika
ç›k›ﬂl› kaçak göçmenlerin gelip geçmeye
çal›ﬂt›¤› bir transit ülke ve ayn› zamanda da
yabanc› iﬂgücünün belli sektörlerde yasal
veya kay›t d›ﬂ› istihdam edildi¤i bir göç ülkesi konumundad›r. Son y›llarda Filipinler’den, Bangladeﬂ’den, Moldova’dan, Romanya’dan, Bulgaristan’dan ve Karadeniz’in kuzeyindeki ülkelerle Asya’daki
Türk Cumhuriyetleri’nden ülkemize çal›ﬂmaya gelenlerin say›s› artmaktad›r. Bunun
d›ﬂ›nda ülkesindeki olumsuz koﬂullardan
kaçarak ülkemize gelen ve her y›l say›s› artan yabanc› uyruklu s›¤›nmac›lar Türkiye’nin kal›c› konseptlerle güçlendirilmeyen
mevcut göç politikalar›nda önemli yer edinmeye baﬂlam›ﬂt›r.4 K›saca Türkiye, göç hareketlerinin hemen her biçiminden etkilenen bir co¤rafyada bulunman›n sonuçlar›
ile karﬂ› karﬂ›yad›r.
Göç tart›ﬂmalar›n›n öteden beri önde gelen hususlar›ndan biri olan kalk›nma boyutu,
artan göçmen dolaﬂ›m› veya hareketlili¤i nedeniyle güvenlik konular› ile birlikte küresel
gündemin en üst s›ralar›na yerleﬂmiﬂ bulun-
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maktad›r. Göçmenler aç›s›ndan onlar› harekete geçiren en önemli dürtünün daha güvenli ve gönençli bir yaﬂam olmas›n›n yan›s›ra, göçmenlerin yurtlar› bak›m›ndan da ülke kalk›nmas›nda önemli yer tutacak bir
ekonomik de¤erin oluﬂmas› fikri bu tart›ﬂmalar›n arka plan›n› oluﬂturmaktad›r. Göç
ve kalk›nma konusunda akademik nitelikli
araﬂt›rmalar›n say›s› her geçen gün artmakta
ve göçmen kabul eden ülkelerin göç politikalar› ve göç yönetimi tart›ﬂmalar›nda konunun bu boyutuna özel önem verilmektedir.5
Sözü edilen tart›ﬂmalarda, iﬂçi dövizlerinin
ekonomik de¤eri, beyin göçü, ulus aﬂ›r› ekonomik faaliyetler ve diasporan›n menﬂe ülkesindeki kalk›nmaya katk› sa¤layacak altyap›lar›n haz›rlanmas› ve geri dönenlerin
ekonomik faaliyetleri öncelikle ele al›nan
konulard›r.6 Kalk›nma ekonomisi aç›s›ndan
yabanc› göçmen kabul eden ülkelerin durumu da özel olarak ilgi çekmekte, kalk›nm›ﬂ
ülkelerdeki güncel ve gelecekteki demografik geliﬂmeye ba¤l› olarak istihdam piyasas›nda oluﬂabilecek darbo¤azlar ve nitelikli
ve yar› nitelikli iﬂgücü olas› aç›¤› düﬂünüle4 IOM International Organization for Migration (2007),
Republic of Turkey. Migration Profile: Ankara, S. 28
5 Rindoks, Aimee, Rinus Penninx and Jan Rath (2006),
IMISCOE Working Paper. Gaining from migration: What
works in networks? Examining economically related benefits accrued from greater economic linkages, migration
processes, and diasporas. 10 January 2006 (Report presented to OECD)
6 IOM International Organization for Migration (2006a) ,
Migration for Development: within and Beyond Frontiers.
Geneva 2006, S.386
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rek göçmen ak›m›n›n bu ülkeler için de kazand›¤› öneme iﬂaret edilmektedir.
Güncel göç tart›ﬂmalar›nda bu konulara
koﬂut olarak göç yönetimi ve göçün yeni biçimleri ile bunun kalk›nma politikalar› üzerindeki kesin ve olas› etkileri ele al›nmaktad›r. Konuk iﬂçi sisteminin ilk uyguland›¤›
y›llarda da esas olarak göçmen iﬂgücünün
neden olaca¤› sosyal maliyeti düﬂürece¤i
noktas›ndan hareketle s›kça talep edilen
“rotasyon” sistemi günümüzde “dönüﬂümlü
göç” (temporary veya circular migration)
kavram› alt›nda yeniden ortaya at›lm›ﬂ bulunmaktad›r. Güncel tart›ﬂmalar›n a¤›rl›kl›
olarak göçmen kabul eden ülkelerin ekonomik gereksinimleri noktas›nda odakland›¤›,
ancak göç olgusuna iliﬂkin tart›ﬂmalar›n tek
boyutlu bir eksende yürütülmesinin olanaks›zl›¤› nedeniyle olguya do¤rudan taraf
olan göçmenler ve kaynak ülkelerin de kalk›nma bak›m›ndan ele al›nmas› kaç›n›lmaz
görülmektedir.
Türkiye bu tart›ﬂmalar›n neresindedir?
Tarih boyunca süren göç yollar›n›n üzerinde bulunan ülkemiz, geleneksel göçmen
kayna¤› bir ülke de¤ildir. Geçmiﬂte, özellikle Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküﬂ döneminden itibaren Balkanlardan, 19. yüzy›lda Kafkasya’dan ve Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonras›nda Lozan Antlaﬂmas› gere¤i “mübadele” ile Türkiye’ye Müslüman veya Türk
soylu göçmen gelmiﬂtir. Cumhuriyet döneminin ilk y›llar›nda So¤uk Savaﬂ döneminde de Bulgaristan baﬂta olmak üzere eski
Osmanl› topraklar›ndan devre devre göç
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dalgalar› yaﬂanm›ﬂ, bu dalgalar›n sonuncusu ve en dramatik olan› 1989 y›l›ndaki zorunlu göç s›ras›nda yaﬂanm›ﬂt›r. Tüm bu hareketler yak›n tarihimizde Türkiye’yi göçlere hedef ülke haline getirmiﬂtir. Ancak,
19. yüzy›lda Anadolu’dan Amerika Birleﬂik Devletleri’ne göç eden az say›daki gayri Müslim Osmanl› tebaas›n›n d›ﬂ›nda çal›ﬂma ve yerleﬂme amac›yla yurtd›ﬂ›na göç etmek gelene¤imizde yoktur.
Ne var ki, 30 Ekim 1961 tarihinden itibaren ise ülkemiz kendisini daha farkl› bir
sürecin içinde bulmuﬂtur. Bu tarihte Almanya Federal Cumhuriyeti ile nota teatisi
yoluyla yap›lan, ancak geçmiﬂten baﬂlat›larak ayn› y›l›n Temmuz ay›ndan itibaren geçerli k›l›nan ‹ﬂgücü Sözleﬂmesi ile yurtd›ﬂ›na devlet denetimi ve gözetiminde iﬂgücü
gönderilmesi sürecine girilmiﬂtir. Sonraki
y›llarda aralar›nda baz› Arap ülkeleri ile
Avustralya’n›n da bulundu¤u on ülke ile
daha benzeri iﬂgücü sözleﬂmeleri yap›lm›ﬂ
ve böylece ülkemizin de göçmen gönderen
ülke kimli¤i ortaya ç›km›ﬂt›r.7 1973 y›l›n›n
Kas›m ay›nda petrol krizi gerekçe gösterilerek Almanya’n›n yabanc› iﬂçi al›m›n› durdurmas› ve di¤er Avrupa ülkelerinin de ayn› yolu izlemesi sonucunda Avrupa’ya iﬂgücü göçü durmuﬂ, daha do¤rusu nitelik de¤iﬂtirmiﬂtir. Bu tarihten sonra Avrupa’ya
Türkiye kaynakl› göç aile birleﬂtirmesi çerçevesinde geliﬂmiﬂtir. Günümüzde de sözü
7 IOM International Organization for Migration (2007)
S.24
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edilen göç hareketi - Almanya’n›n son yasal de¤iﬂiklikleri ile zorlaﬂt›r›lm›ﬂ olsa da devam etmektedir.8 Bunun d›ﬂ›nda Türk
müteahhitlerinin seksenli y›llardan itibaren
yurtd›ﬂ›nda yüklendikleri iﬂler nedeniyle
geçici olarak ve iﬂin ikmal edildi¤i ülkeye
yerleﬂme içermeyecek ﬂekilde Türk iﬂçilerini istihdam etmeleri olgusunu, çal›ﬂmam›z›n konusunu oluﬂturan göç olgusu ile kar›ﬂt›rmamak gerekmektedir.
Göç ve kalk›nma iliﬂkisi ba¤lam›nda
Türkiye’nin konumu ele al›nd›¤›nda, altm›ﬂl› y›llarda baﬂlayan iﬂgücü göçü ile yurtd›ﬂ›na giden iﬂçilerimizin havale ettikleri iﬂçi dövizlerinin Türk ekonomisi üzerinde çeﬂitli etkileri oldu¤u bilinmektedir. Bu etkilerin olumlu ve olumsuz yanlar› ile ilgili çeﬂitli araﬂt›rmalar bulunmakla birlikte, yaratt›klar› enflasyonist bask› ve “do¤ru” kullan›lmamalar› bir tarafa b›rak›lacak olursa,
bunlar›n d›ﬂ ödemeler dengesindeki olumlu
etkisinin öne ç›kar›ld›¤› görülmektedir.9 ‹ﬂgücü göçünün ilk baﬂlad›¤› y›llarda Almanya Federal Cumhuriyeti ‹ktisadi ‹ﬂbirli¤i
Bakanl›¤›’n›n öncülü¤ünde deneme niteli¤inde geliﬂtirilen “iﬂçi ﬂirketleri” giriﬂimi,
iﬂ yönetimi, haz›rl›ks›zl›k ve altyap› eksikli¤i gibi nedenlerle baﬂar›s›zl›kla sonuçlanm›ﬂt›r. Türkiye’nin iﬂçi dövizlerinden gördü¤ü göreceli yarar d›ﬂ›nda, iﬂgücü göçü
nedeniyle kalk›nmas›na önemli katk› kazand›¤›n› söylemek do¤ru olmayacakt›r.
Baﬂlang›çtan bu yana siyasal hatalarla dolu
olan göç tarihimizde kalk›nma boyutunun
yeterince ve gereken özenle ele al›nd›¤›n›
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ileri sürmek de mümkün de¤ildir. Bu politikas›zl›k günümüzde de sürmekte olup, de¤iﬂen koﬂullar›n ortaya ç›kard›¤› ve yeni
oluﬂan ulus aﬂ›r› sosyal ve ekonomik alanlar›n getirdi¤i olanaklar›n fark›na var›ld›¤›n› söylemek fazla iyimserlik olacakt›r.
Asl›nda Türkiye, dünyada giderek h›z
kazanan bu tart›ﬂmalar› siyaset kurumu,
akademisi, sosyal taraflar› ve sivil toplum
örgütleriyle yak›ndan izlemeli, hatta konumu itibariyle bu tart›ﬂmalar› yönlendirici
bir konuma gelmelidir. Bu çal›ﬂman›n dar
çerçevesinde öncelikle ekonomik kalk›nma
ba¤lam›nda uluslararas› göç tart›ﬂmalar›ndaki yeni yaklaﬂ›mlar irdelenmiﬂ, yeni geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda göç tart›ﬂmalar›n›n oda¤›ndaki Türkiye’nin alaca¤› yap›sal ve kurumsal önlemlerle karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar› nas›l çözece¤i ve bu geliﬂmelerden hangi yararlar› sa¤layabilece¤i ele al›nm›ﬂt›r. Konunun sahip oldu¤u önem ve güncelli¤i itibariyle hiç kuﬂkusuz daha geniﬂ ve derinlikli
çal›ﬂmalarla incelenmesi ve akademik araﬂt›rmac›lar›n gündemine al›nmas› her geçen
gün daha gerekli hale gelmektedir.

8 a.g.e.,S.32
9 Köksal Elif and Thomas Liebig (2004), Remittances to
Turkey: Principal Channels, Cost and Impact on Economic
Development, In: OECD Organization for Economic CoOperation and Development, Migration, Remittances and
the Economic Development of Turkey. Workshop Jointly
Organised by the OECD and Koç University (MiReKoç),
Koç University, ‹stanbul, 21 December 2004
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2. GÜNCEL GÖÇ VE KALKINMA
TARTIﬁMALARI
Baﬂlang›çta da belirtildi¤i üzere, göçün
kalk›nma politikalar› boyutuyla tart›ﬂ›lmas›nda son y›llarda büyük bir canl›l›k yaﬂanmakta, göçün olumsuz yanlar›ndan çok,
kaynak ve hedef ülkeler aç›s›ndan yarataca¤› ekonomik yararlar vurgulan›r olmuﬂtur.
Bu geliﬂmenin çeﬂitli nedenleri bulunmaktad›r. Öncelikle küresel iletiﬂim ve ulaﬂ›m›n
dünyan›n geri kalm›ﬂ yörelerinde yaﬂayanlar için de eriﬂilebilir olmas› daha iyi yaﬂam
koﬂullar›na ulaﬂmak isteyen bireylerin ve
topluluklar›n göç etme arzusunu kamç›lam›ﬂ görünmektedir. Geliﬂmiﬂ yörelerle yoksul bölgeler aras›ndaki gelir düzeyindeki
farkl›l›klar›n eskiden oldu¤u gibi bugün de
göç için önde gelen bir neden oldu¤u, buna
ek olarak siyasal çalkant›lar›n ve çat›ﬂmalar›n oldu¤u co¤rafyalarda yaﬂayanlar›n daha
güvenli ülkelere göç etmek için yeterli nedenleri oldu¤u bilinmektedir. Ayr›ca, ekonomik geliﬂmiﬂli¤i yüksek olan ülkelerin istihdam piyasalar›nda yabanc› iﬂgücüne olan
talep, göçmenler için özendirici bir etkendir.10 Yoksul toplumlardaki do¤urganl›¤a
karﬂ›l›k, geliﬂmiﬂ ülkelerde yaﬂanan tersine
demografik geliﬂme, göç dalgalar›n›n öncelikle “güneyden kuzeye” veya yoksuldan
vars›la do¤ru geliﬂece¤ine iliﬂkin en önemli ipuçlar›ndan biridir. Küresel iklim de¤iﬂiklikleri ile ba¤lant›l› olarak ortaya ç›kmas› beklenen beslenme sorunlar›n›n önümüzdeki elli y›l içinde daha büyük bir göç hareketlili¤ine neden olaca¤›na iliﬂkin öngörü-
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ler mevcuttur. K›sacas›, göç hareketleri sadece günümüzde de¤il, gelecekte de artan
ölçüde gönderen ve kabul eden ülkeleri, göçenleri ve onlar›n göçtükleri toplumlar› siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileriyle yak›ndan ilgilendirmeye devam edecektir.
Göç ve kalk›nma konusu makro düzeyde
ele al›nd›¤›nda, konunun olumlu ve olumsuz olmak üzere iki ayr› noktadan incelenmesi mümkündür. Göç olgusu ile geliﬂmemiﬂli¤in neden sonuç iliﬂkisi düﬂünülürse,
geliﬂmemiﬂli¤in etkisinin göçle hafifletildi¤i kadar a¤›rlaﬂt›r›ld›¤› da görülecektir. Bu
noktadan hareketle, göçün peﬂin hükümlerle kalk›nman›n önünde bir engel veya kalk›nmaya götüren bir yöntem olarak görülmesi do¤ru olmayacakt›r. Göçün ülkeler ve
toplumlar üzerindeki etkilerinin niteli¤i bu
ba¤lamda üretilecek ve uygulanacak politikalar›n niteli¤i ile do¤ru orant›l›d›r. Baﬂka
bir deyiﬂle, örne¤in iﬂgücü göçü ile ülke
ekonomisine gönderilen iﬂçi dövizlerinin
kullan›l›ﬂ›, iﬂgücü göçü olgusunun bu en
önemli ekonomik getirisinin olumlu katk›
yarat›p yaratmamas› sonucunu do¤uracakt›r. Kaynak ülkelerin uygulayaca¤› makro
düzeydeki politikalar ve oluﬂturulacak uygun ortamlar sayesinde bu girdilerin kalk›nma amaçl› kullan›lmas› mümkün olacakt›r.
Göçmen kabul eden ülkelerin bar›nd›rd›klar› ve giderek toplumlar›n›n bir parças›
haline gelen göçmen kitlelerinin tüketici ve
10 Abadan-Unat, Nermin, a.g.e.
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üretici olarak bu ülke ekonomilerine kazand›rd›klar› ekonomik katk›n›n, güncel tart›ﬂmalarda yeniden s›kça vurgulan›r olmas›n›n
bu ülkelerdeki “kabul kültürünün” son y›llardaki olumlu geliﬂmesi ile do¤ru orant›l›
oldu¤u düﬂünülmektedir. Ayr›ca, yine ayn›
ülkelerde öteden beri olumsuz bir etken
olarak öne ç›kar›lan göçmenlerin iﬂsizli¤e
neden olduklar› veya yerli iﬂçilerin istihdam›n› engelleyip ücretlerin düﬂmesi maksad›yla araçsallaﬂt›r›ld›klar› görüﬂü de giderek daha az yandaﬂ bulmaktad›r.11 Bu yaklaﬂ›m de¤iﬂikli¤inin de baz› pragmatik sonuçlar getirmesi ve göçe karﬂ› ulusal bariyerlerin yerine daha ulus aﬂ›r› yaklaﬂ›mlara aç›k
politikalar›n uygulanmas›n›n do¤ru olaca¤›
düﬂünülmektedir.12 Ancak, bunun da zamana yay›lan bir süreç olarak geliﬂece¤i genellikle üzerinde mutab›k kal›nan bir husustur.
Bu düﬂünceler ›ﬂ›¤›nda, daha çok geliﬂmiﬂ ülkelerin akademik dünyas›n› meﬂgul
eden göç olgusu ve kalk›nmaya iliﬂkin araﬂt›rmalar, öteden beri a¤›rl›kl› olarak kaynak
ülkeye sa¤lanan yarar aç›s›ndan döviz havalelerini, göç edilen ülkede kazan›lan
mesleki bilgi ve becerilerin döndükten sonra ülke kalk›nmas›na katk›da bulunabilece¤ini ve yine döndükten sonra parasal birikimlerle oluﬂan sermayenin yat›r›ma dönüﬂmesi halinde ekonomik aç›dan sa¤layaca¤› katk›y› öne ç›karmaktad›r. Göç ve kalk›nma ba¤lant›s›na iliﬂkin bu klasik çözümlemenin asl›nda barda¤›n dolu taraf›n› görme anlam›na gelebilecek bir yaklaﬂ›m oldu¤u ortadad›r. Zira kaynak ülkenin yitirdi¤i
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insan sermayesinin, özellikle de ülke ekonomisi için büyük önem taﬂ›yan ve ciddi
maliyetlerle yetiﬂen nitelikli iﬂgücünün, havale edilen iﬂçi dövizlerinin enflasyonist
bask›s›n›n olumsuz etkilerinin ve geri dönen göçmenlerin ekonomik etkinliklerinin
beklendi¤i kadar yüksek olmad›¤› keyfiyetinin bu yaklaﬂ›mlarda göz ard› edildi¤i düﬂünülmektedir. Yine, ülkeleri d›ﬂ›nda mesleki bilgi ve beceri kazanan göçmenlerin
genellikle göç ettikleri ülkenin sosyal ve
profesyonel yaﬂam›na sa¤lad›klar› uyum
nedeniyle geri dönme arzusunu ilerlemiﬂ
yaﬂlarda, meslek yaﬂamlar› sona erdikten
sonra duymalar›, onlar›n bu yeteneklerinden kendi ülkelerinin yararlanmas› olana¤›n› da büyük ölçüde ortadan kald›rmaktad›r.
Günümüzün koﬂullar›nda ortaya ç›kan
ve serbest dolaﬂ›m› zorlayan de¤iﬂik göç
sistemleri ve farkl› ülkeler aç›s›ndan yeni
aç›l›mlarla bu alanda al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda
söylemlerin egemen olaca¤› düﬂünülmektedir. Klasik göç incelemelerindeki model,
genellikle az geliﬂmiﬂ bir ülkeden geliﬂmiﬂ
ülkeye yönelik ve göçmenlerle kaynak ülkenin olumsuz koﬂullar› ile ilgilidir. Bu modelin, dünyada halen bilinen ve olas› yeni

11 Martin, Philip, The Economics of Migration. Managing
the Flow of International Labor, http://hir.harvard.edu/articles/print.php?article=1444
12 IOM International Organization for Migration (2006b),
International Migration and Development. Perspectives
and Experience of the International Organization for Migration, April 2006
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s›n›r aﬂ›r› alan oluﬂumlar›n› dikkate almad›¤› görülmektedir. Baﬂka bir deyiﬂle, göç sürecine giren bireylerin küresel dolaﬂ›m›n
serbestleﬂmesi ve yo¤unlaﬂmas› ile sadece
ulus-devletlerin d›ﬂar›ya karﬂ› özenle korunan co¤rafyalar›na daha kolay girebilecekleri, ülkeleri ile olan kültürel, sosyal ve
ekonomik iliﬂkilerin ﬂimdi oldu¤undan daha büyük bir etkileﬂimle gerçekleﬂece¤i düﬂünülebilir.13 Günümüzde bu etkileﬂimin
fark›na var›lmas› ile de göç ve ekonomik
kalk›nma konular› klasik modelin d›ﬂ›nda
irdelenmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Asl›nda yeni yaklaﬂ›mlar derken, bir öncelik s›ralamas› de¤iﬂiminden söz etmek
mümkündür. E¤er göç ile bu olgunun tüm
taraflar› için dinamik ve kendisini sürekli
olarak yeniden üreten fayda süreçleri kastediliyorsa, bu s›ralamada pek çok ülke için
iﬂçi dövizlerinden önde gelecek yeni kalk›nma katk›lar› düﬂünülmelidir. Örne¤in,
son dönemde s›kça vurguland›¤› gibi diasporan›n ç›kt›¤› ülke ile sosyal, kültürel ve
ekonomik iliﬂkilerinin pekiﬂtirilmesi ile salt
tüketim ve yaﬂam idamesi amac›yla havale
edilen dövizlerin ötesinde istihdam yarat›c›
oluﬂumlara öncelik verilebilece¤i düﬂünülmektedir. Diasporan›n yerleﬂik oldu¤u ülkedeki sermaye birikiminin kaynak ülkede
yat›r›ma dönüﬂmesi günümüzde göçle kalk›nma iliﬂkisinde en çok irdelenebilecek
alanlardan birini oluﬂturmaktad›r.
Göç ve kalk›nma tart›ﬂmalar›n›n son y›llardaki en önemli konular›ndan birini de
“beyin göçü” (brain drain) olarak bilinen ve
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geliﬂmemiﬂ ülkelerin nitelikli iﬂgücünü geliﬂmiﬂ ülkelere kayb› olarak nitelenebilecek
olgunun yeniden de¤erlendirilmesidir. Yine
arka plan›nda geliﬂmiﬂ göçmen kabul eden
ülkelerin gereksinmelerinin gözetildi¤i bu
yaklaﬂ›mlarda, asl›nda beyin göçünün yerini “beyin dolaﬂ›m›n›n” (brain circulation)
ald›¤› ve göç eden beyinlerin sonuçta kendi
ülkelerine yarar sa¤layacak bir konuma geldikleri ileri sürülmektedir.14 Nitelikli iﬂgücünü yetiﬂtirmek için yüksek maliyetlere
katlanan geliﬂmekte olan ülke ekonomilerinin yap›sal nedenler sonunda bu iﬂgücünden yararlanamad›¤› düﬂünülecek olursa,
nitelikli iﬂgücünün göçü ve oluﬂturulacak
yeni altyap›lar ve al›nacak önlemlerle yeni
ulus aﬂ›r› alanlar arac›l›¤›yla kendi ülkelerinin kalk›nmas›na katk› sa¤lamalar› mümkün görülmektedir. Ne var ki, bu altyap›lar›n sa¤lanmas› yine geliﬂmiﬂ ülkelerle göçmen gönderen ülkeler aras›nda oluﬂacak etkin iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂebilecek durumdad›r. Devlet müdahalesi gerektiren bu türden
önlemlerin küresel piyasa ekonomisi koﬂullar›nda yap›labilirli¤i konusunda ciddi kuﬂkular bulunmaktad›r.
Yine geliﬂmiﬂ ülkelerin kendi iç dinamiklerini göz önüne alarak istihdam piyasa13 IMISCOE (2008), Ties Across Borders: The Growing
Salience of Transnationalism and Diaspora Politics. Policy Brief, No.13, October 2008
14 Abella, Manolo I. (2004), “Migration of the Highly Skilled: The Global Dimensions”, GTZ Deutsche Gesellschaft
für Technische Zusammenarbeit (Hrsg.) (2004), Brain
Drain or Brain Gain. The Migration of Elites. Berlin, S.810
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lar›ndaki en önemli sorun olarak görülen
düﬂük maliyetli yabanc› iﬂgücü ile dar bo¤azlar›n aﬂ›lmas› meselesi dönüﬂümlü göç
sistemi ile aﬂ›lmak istenirken, bunun kaynak ülkelerin somut iﬂsizlik sorunlar› ve
ödemeler dengesi aç›¤›na bir panzehir olarak takdim edilmektedir.15 Sözü edilen dönüﬂümlü göç sisteminde yabanc› iﬂçi belli
bir süre çal›ﬂt›ktan sonra ülkesine dönecek,
ancak yurdunda geçirdi¤i süre sonunda yeniden ayn› ülkede çal›ﬂmaya gelecektir. Bu
çerçevedeki göçü kalk›nma aç›s›ndan yararl› bulanlar›n, ekonomisi çok ciddi sorunlar yaﬂayan ülkelere böylece bir katk› sa¤lanaca¤›na iliﬂkin savlar› do¤ru olmakla birlikte, as›l amac›n kendi istihdam piyasalar›nda ortaya ç›kan ve ç›kabilecek iﬂgücü
aç›¤›n› en düﬂük maliyetle aﬂma amac›n›n
oldu¤u düﬂünülmektedir. Bu ba¤lamda dönüﬂümlü göç, geliﬂmiﬂ ülkeler için de ciddi
bir kalk›nma katk›s› anlam›na gelmektedir.
Tüm bu yaklaﬂ›mlarda asl›nda yeni olan
veya yeni geliﬂmeler için ufuk aç›c› nitelik
taﬂ›d›¤› düﬂünülen husus, diaspora oluﬂumlar›n›n içinden ç›kt›¤› topluma belli bir toplumsal sorumluluk eseri de olarak, ancak
öncelikle ekonomik verimlilik mülahazalar›yla yat›r›mlar ve yeni ortakl›klar çerçevesinde yak›nlaﬂmas›n›n sa¤lanmas› yaklaﬂ›m›d›r. Bu yaklaﬂ›m›n, oluﬂan ve oluﬂmakta
olan yeni ulus aﬂ›r› ekonomik, sosyal ve
kültürel alanlarda gelecekte yeni olanaklar
sunaca¤› noktas›ndan hareket etmesi, ulusal
s›n›rlar aras›nda de¤erlendirilen göç ve kalk›nma konusunun asl›nda ulus duvarlar›n›n
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ötesinde düﬂünülmesi gere¤ini de ortaya
koymaktad›r. Yine göç ve kalk›nma tart›ﬂmalar›nda yeni bir boyut ise, göçmen kayna¤› ülkelerin kalk›nma politikalar› ba¤lam›nda sadece kabul eden ülkelerle de¤il,
kendi aralar›nda da diyalo¤a girme iradesi
göstermeleridir. Bu diyalog devlet kurumlar›, örgütleri arac›l›¤›yla göçmenler, sosyal
taraflar ve akademi olacakt›r. Böylece farkl› bir aç›l›ma daha gidilmesi söz konusudur.
3. TÜRK‹YE’DE GÖÇÜN YÖNET‹M‹
VE KALKINMA
Uluslararas› göç süreçlerinde çok eskiye
dayanan deneyimi oldu¤u söylenemeyen
Türkiye’nin siyaset kurumu, göçün yönetimi konusunda gerekli önlemleri almakta
daima a¤›r davranm›ﬂ, göç ve kalk›nma alan›nda ise genellikle k›sa vadeli ve günün
gereksinmelerine yan›t verecek önlemlerle
yetinmiﬂtir. Göçün ulusal yönetiminin tabiat›yla kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n eﬂgüdümlü ve yasal dayanaklara ba¤l› olarak
yap›lanmalar›yla gerçekleﬂmesi gerekmektedir. Türkiye yurtd›ﬂ›nda say›s› yaklaﬂ›k
olarak 5 milyona eriﬂen yurttaﬂlar› ve Türkiye kökenli soydaﬂlar› ile ülkeye çeﬂitli nedenlerle gelen veya ülkeden transit geçen
yabanc› uyruklulara iliﬂkin politika ve hizmetlerini eﬂgüdüm içinde haz›rlay›p sunmaktan henüz uzakt›r. Türk kamuoyu göç

15 Angenedt, Steffen (2007), “Zirkuläre Migration. Ein
tragfähiges migrationspolitisches Konzept?” SWP-Aktuell
April 2007a.g.e.
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ve göçmenlerle ilgili konular› Almanya’da
konutlar›nda yak›l›p katledilen Türkler ile
kamyon kasalar›nda veya Ege Denizi’nde
bo¤ularak ölen yoksul kaçak göçmenlere
iliﬂkin medya haberlerinden ö¤renmektedir.
Yurtd›ﬂ›na düzenli iﬂçi gönderilmesinin duraksad›¤› yetmiﬂli y›llardan bu yana Türk
toplumunu göçe haz›r ve niyetli bir toplum
olarak da nitelendirmek do¤ru görülmemektedir.16 Konuya iliﬂkin gözleme dayal›
veriler yeterli olmamakla birlikte, gözlemlerimize dayanarak ﬂu sav› ileri sürmek
mümkündür: Göç konusunda ilgi düzeyi
düﬂük olan Türk kamuoyu yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik Türk toplumunu “sorunlar›n› çözmüﬂ”
gözüyle de¤erlendirmekte, “Türk diasporas›n›” kalk›nmaya katk› ba¤lam›nda önemli
görmemektedir. Di¤er göçmen kayna¤› ülkelerden farkl› olarak göç, ülkemiz toplumunun en önde gelen ekonomik kalk›nma
seçene¤i de¤ildir. Bu konularda kesin kan›lara var›lmas›n› temin edici araﬂt›rma eksikli¤i, göç olgusuyla ilgili di¤er alanlarda
oldu¤u gibi bu noktada da hissedilmektedir.
Türkiye, tabiat›yla göç ve kalk›nma konular›na tümüyle yabanc› veya ilgisiz kalm›ﬂ de¤ildir. Özellikle a¤›r ekonomik krizlerin yaﬂand›¤› dönemlerde yurtd›ﬂ›ndan
gelen iﬂçi dövizlerine endeksli k›sa vadeli
bir göç ve ekonomik yarar odaklanmas›
gündemde yerini alm›ﬂt›r. Bunun d›ﬂ›nda
Almanya’da kurulan iﬂçi ﬂirketlerinin kurtar›lmas› amac›yla oluﬂturulan “DES‹YAB” (Devlet Sanayi ‹ﬂçi Yat›r›m Bankas›) baﬂar›l› olamam›ﬂ, ülkemize geri dönen
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göçmenlerin ekonomik faaliyete yönlendirilmesi ise k›sa soluklu baz› önlemler d›ﬂ›nda beklenen sonucu vermemiﬂtir. Türkiye’ye ekonomik yarar sa¤lad›¤› söylenebilecek en uzun soluklu önlem ise Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas›’nda yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan vatandaﬂlar taraf›ndan aç›lan ve
nispeten yüksek faiz getirisi olan döviz tevdiat hesaplar›d›r. Geleneksel merkez bankac›l›¤›na uymayacak ﬂekildeki toplanan bu
mevduat, yaklaﬂ›k 13 milyar ABD Dolarl›k
tutar› ile Türk ekonomisinin döviz rezervleri aras›nda say›lmaktad›r.17 Ancak bu rezervin yat›r›ma dönüﬂtürülmesine yönelik önlemler al›nmas› yoluna bugüne kadar gidilmemiﬂ, düﬂen faiz oranlar› ile de yurtd›ﬂ›ndaki vatandaﬂlar aç›s›ndan da döviz tevdiat
hesaplar›n›n çekicili¤i azalm›ﬂt›r.
Türkiye, içinde bulundu¤u göç süreçlerinden nas›l yarar sa¤layabilecektir? Bu soruya öncelikle verilecek yan›t siyasi ve idari önlemlerle ilgilidir. Tüm boyutlar›yla
uluslararas› göçün Türkiye’ye sa¤layaca¤›
ekonomik katk›n›n öncelikle al›nacak yap›sal ve idari önlemlerle mümkün olaca¤› düﬂünülmektedir. Günümüzde art›k iyice aza-

16 Castles, Stephen (2008), Comparing the Experience of
Five Major Emigration Countries, in: Stephen Castles and
Raul Delgado Weis (Eds.), Migration and Development.
Perspectives from the South. Geneva 2008, S.259-282
17 ‹çduygu, Ahmet (2006/2007), International Migrants
Remittances in Turkey. Analytic Synthetic Notes. Demographic & Economic Module. CARIM-AS 2006/2007. European University Institute. Robert Schuman Centre for Advanced Studies (Florence)
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lan iﬂçi dövizlerine endeksli olmayan bir
“göç ve kalk›nma yönetimine” gereksinme
vard›r. Bu türden bir yap›lanman›n temel
taﬂlar›n› belirtmeden önce, ülkemizin yabanc› göçmenler için bir “cazibe merkezi”
olmaya devam edece¤ini ve bu gerçe¤in sadece siyasi irade taraf›ndan de¤il, ayn› zamanda da istihdam piyasas›n›n tüm aktörleri taraf›ndan kabul edilmesi gereken bir husus oldu¤u vurgulanmal›d›r. Türkiye, ekonomisinin gerektirdi¤i, ancak iç piyasadan
karﬂ›lamakta güçlük çekti¤i nitelikli iﬂgücünün bir bölümünü yurtd›ﬂ›ndan karﬂ›lamak durumunda kalaca¤›n› düﬂünmeli ve
önlemler bu gereklili¤i içerecek ﬂekilde bütüncül bir yaklaﬂ›mla düﬂünülmelidir. Geliﬂmiﬂ ülkelerde son dönemde s›kça tart›ﬂ›lmaya baﬂlayan dönüﬂümlü göç sisteminin
esasen Türkiye’ye gelecek yabanc› iﬂgücü
için de söz konusu olabilece¤i akla gelmektedir.
Belli kesimlere göre al›nacak önlemlerin
baﬂ›nda, yurtd›ﬂ›ndaki Türk diasporas› ile
olan iliﬂkiler öne ç›kmak durumundad›r.
Türkiye’nin yurtd›ﬂ›nda en yo¤un Türk toplumunun yaﬂad›¤› Almanya ile hemen her
alanda çok yak›n iliﬂkileri vard›r. Bu ülkede do¤up büyüyen ve mesleki nitelik kazanan, hukuki statü bak›m›ndan da ço¤unlukla iki ülke vatandaﬂl›¤›na sahip olan Türklerin son y›llarda çal›ﬂmak amac›yla Türkiye’yi tercih ettikleri ve Türk iﬂletmelerinin
de bu yüksek mesleki nitelik kazanm›ﬂ
“Avrupa Türklerini” istihdamdan memnun
olduklar› belirtilmektedir.18 Bir anlamda
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“tersine beyin göçü” olarak adland›r›labilecek bu yeni olgu karﬂ›s›nda göç yönetiminin belli teﬂvik tedbirleri almas› herhalde
Türkiye’nin istihdam piyasas›na yarar sa¤lanaca¤› düﬂünülmektedir.
Bu ba¤lamda ülkemize s›¤›nmac› olarak
gelen yabanc› göçmenlerin aras›nda Türk
istihdam piyasas›n›n gereksindi¤i nitelikleri haiz olanlar için istihdama giriﬂ kolayl›klar›n›n getirilmesinin uygun önlemler aras›nda yer alaca¤› düﬂünülmekte, Türkiye istihdam piyasas›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda gerekli yasal ve idari düzenlemeler yap›lmal›d›r. Yabanc› iﬂgücünün yerli istihdam piyasas›nda iﬂsizli¤e neden oldu¤una
iliﬂkin görüﬂler zaman içinde geçerli¤ini yitirmiﬂ görünmektedir. O nedenle ülkemize
gelecek yabanc› iﬂgücüne yaklaﬂ›mda bu
görüﬂlerden çok, piyasan›n gerçek ihtiyaçlar›ndan yola ç›k›lmal›, yabanc› iﬂgücünün
de istismar›n› önleyici ad›mlar at›lmal›d›r.
Baﬂka bir deyiﬂle, nitelikli yabanc› iﬂgücünün istihdam›na daha liberal ve ekonomik
gerçekliklerden yola ç›k›lan bir tutumla bak›lmas› günümüzün gere¤idir.
Ancak, yurtiçine yönelik göç hareketlerinin ekonomik getirisinin d›ﬂ›nda Türkiye’nin dünyan›n çeﬂitli co¤rafyalar›nda yaﬂayan “Türk diasporas›” ile meselenin ekonomik kalk›nma penceresinden bakarak ilgilenmesi güncel ödevlerden biri olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Avrupa Birli¤i üyesi ülkeler18 Sontheimer, Michael (2008) “Jung, gut und unerwünscht”, SPIEGEL 21/2008 vom 19.05.2008 S.55
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de ekonomik faaliyetini sürdüren Türk iﬂletmelerinin say›s› 2006 y›l› itibariyle
101,000’i aﬂm›ﬂt›r. Bu iﬂletmelerin 2006 y›l›ndaki toplam 10,8 milyar Avroluk yat›r›m
hacmi vard›r ve iﬂletme baﬂ›na ortalama cirolar› 4,345,000 Avro’dur. Toplam y›ll›k
cirolar› ise 43,9 milyar Avro’ya varm›ﬂt›r.
Türk iﬂletmelerinde istihdam edilenlerin say›s› 474,000 dolay›ndad›r.19 Ço¤unlukla küçük ölçekli iﬂletmelerden oluﬂan Türk giriﬂimcilerinin güvenli yasal ve finansal altyap›lar›n sa¤lanmas› ile Türk ekonomisine
girmelerinin mümkün olabilece¤i düﬂünülmektedir. Böylesine yeni bir oluﬂum için
“göç yönetiminin” siyasi iradesi do¤rultusunda bir model çal›ﬂmas› gereklidir. Bu
modelde yurtd›ﬂ›ndaki Türk iﬂletmeleri ile
ortakl›klarda birleﬂebilecek Türkiye’deki
KOB‹’ler, finans kurumlar› ve hatta meslek
kuruluﬂlar›n›n etkin aktörler olarak yer alabilece¤i düﬂünülmektedir. Sözü edilen boyuttaki bir yap›lanma göç olgusuna taraf
olan baﬂka co¤rafyalarda bu ﬂekliyle henüz
gerçekleﬂtirilmemiﬂ olup, diasporalar›n
“hemﬂeri dernekleri” arac›l›¤›yla bölgesel
yard›m niteli¤inde katk›lar sa¤lad›¤›, ekonomik de¤er yarat›c› giriﬂimler için diaspora giriﬂimcilerine ihtiyaç duyuldu¤u bilinmektedir. Böylesine bir yap›lanma için öncelikle yasal ve idari önlemleri belirleyecek, bunlar›n yaﬂama geçirilmesinde etkin
olacak ve gerekli altyap›lar› haz›rlayacak
bir göç yönetiminin yaﬂama geçirilmesi bu
noktada da en önemli ihtiyaç olarak ortaya
ç›kmaktad›r.
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4. SONUÇ
Göçün kalk›nma boyutu ile ele al›nmas›
küreselleﬂmenin geliﬂti¤i günümüzde önem
kazanm›ﬂ ve bu öneme uygun yaklaﬂ›msal
ve yap›sal bir de¤iﬂim gereklili¤i vurgulan›r
olmuﬂtur. Bu arada geleneksel “brain-drain” sorununa, diasporan›n kalk›nmaya katk›s› boyutuna ve iﬂçi dövizlerinin etkili kullan›m›na iliﬂkin yeni öneriler tart›ﬂmalar›n
oda¤›nda yer almaktad›r. Özellikle de yoksul ülkelerden gelecek göçmenlerin sanayileﬂmiﬂ göç ülkelerinde zamanla s›n›rl› olarak istihdam› gibi asl›nda geçmiﬂte de ele
al›nan konular, günümüzde yeniden güncelleﬂtirilmiﬂtir. Tüm bu tart›ﬂmalar kapsam›nda öncelikle ortaya ç›kan ve göç olgusuna bir sorundan çok bir f›rsat yaklaﬂ›m›yla bakmay› mümkün k›lan s›n›r-aﬂ›r› alan
oluﬂumlar›n›n gelecekte göçün sadece kalk›nma boyutuyla de¤il, güvenlik, kültürel
farkl›l›k ve entegrasyon yönleriyle irdelenmesinde özel bir altyap› sa¤layaca¤› düﬂünülmektedir.
Bu çerçevede tüm ﬂekilleri ve boyutlar›yla uluslararas› göçün Türkiye için de bir
sorun olmaktan çok, bir ekonomik canl›l›k
ve f›rsat arac› olarak görülmesi gerekti¤i
düﬂünülmektedir. Türkiye, yurtd›ﬂ›nda yerleﬂik hale gelen Türk toplumunun içinde faaliyet gösteren giriﬂimcileri, büyükbabalar›n›n göç etti¤i ülkede do¤up büyüyen ve
mesleki nitelik kazand›ktan sonra Türki19 Türkiye Araﬂt›rmalar Merkezi (2007), Hollanda’da
Türk Giriﬂimcili¤i. Essen 2007, S.24
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ye’de çal›ﬂmak isteyen vatandaﬂ ve soydaﬂlar›, ülkemize s›¤›nan veya güvenli bir çal›ﬂma ortam› bulmak için gelen yabanc› uyruklular› ve Türkiye’den farkl› ülkelere e¤itim veya çal›ﬂma amac›yla gidenleri ile göç
süreçlerindeki her kesim için ufuk aç›c› ve
yeni olanaklar sa¤lay›c› politikalara ihtiyac› olan bir ülkedir. Türkiye, siyasi karar vericileri, sosyal taraflar›, akademisyenleri ve
sivil toplumuyla bu konularda karar vericilere destek sa¤lay›c› bir yap›lanmay› gecikmeden gerçekleﬂtirmek durumundad›r. Aksi halde göç yollar›n›n üzerinde yer alan,
gelecekte de yabanc› göç dalgalar›n›n hedefi olmas› beklenen ve dünyada beﬂ milyon
yurttaﬂ› ve soydaﬂ› bulunan bir ülkenin,
güncel geliﬂmelerin gerisinde kalmas› gibi
bir sonuçla karﬂ›laﬂmas› kaç›n›lmazd›r.
Ulusal önlemler gerekli olmakla birlikte,
sonuç olarak uluslararas› göçün niteli¤i gere¤i s›n›r aﬂ›r› iﬂbirlikleri ile gerçek anlamda yönetilebilece¤i unutulmamal›d›r. Gü-
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nümüzün küresel göç hareketleri meseleye
küresel çözümlemelerle yaklaﬂ›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Devletlerin tek baﬂlar›na
düzenleyecekleri politikalar›n günümüz koﬂullar›nda yeterli olmayaca¤›, göç süreçlerine girenlerin tümünün ç›karlar›n›n gözetilmesinin ancak bütüncül politikalarla gerçekleﬂebilece¤i telakki edilmektedir. Bu
politikalar›n oluﬂmas› için ayn› zamanda
uluslararas› iﬂbirlikleri, uluslararas› örgütlerin katk›lar› ve uluslararas› hukukun ihtiyaçlara göre aç›l›mlar› gereklidir. Bu aç›l›mlar her ﬂeyden önce göçler ça¤›nda “ulus
aﬂ›r› alanlar” gerçe¤ini yads›mayacak ﬂekilde olmal›, göçmenlerin haklar› korunurken
göç olgusuna taraf olan di¤er tüm aktörlerin
ç›karlar› gözetilmelidir. Türkiye’nin yukar›da da iﬂaret edildi¤i gibi, göç veren ve
alan bir ülke olarak konumu gere¤i uluslararas› göç yönetimi tart›ﬂmalar›nda daha
belirleyici bir rol üstlenmesi ise hem gerekli hem de mümkün görülmektedir.
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