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Kuresellegme sureciyle birl~ikteuluslararacr 969
haroketlerinin dnemi ve mlu artmaMadolr. Sfillre~ell q m e uluslararas~gb~leri,h l a p s l a ~ ~ ~gibi,
rdl~
so~~
runlu hale de getirrnehedir. YWB~taplurnlarrn ve ulu#, ,
'sal ekonornilerin kiires~lliligkilere eklemtenrnesinin
bir sonucu alan ME,geligmig ulkelerin ~ooundayaganan ekonornik, sosyal ve siyasal bir olgudur. Giiniimiizde daha iyi ve daha giivsnli bir yagarn iQilngeliymkte olan ijlklelerden geligmig iilkelere ythelik
hi211 bir g6g aklml yagmmaktadlr. Hizlanan g 6 ~
akrrnlarlnrn kugikusuz pek G& ebrtmnik, sosyal, aiyasal ve pvresej atkmi olmakla birlikte pksulluk
bunlar iginde en Bnernlisjdr. Kiirtmel dijzqele a&n ydm1luga uluslararas~g 6 hare~
ketJeri de eklenmekteelilr. Dioer yandan, g6j~mnlerm ettikleri ijlkenin iggiicii piyasasrna uyumlarl ve etkileri giinurnuzde dnemli bir sorun haline geSrni$tir. Kijresellqme
sureci ile birlikte i$gucunun ve iggiicu piyasasrn~nkuresel duzeyde yeniden duzenlenmesi uluslararas~gog hareketlerinin bigimini, nitelioini ve etkilerini degigtirmekte ve
ijnemli hale getimektedir. Bu anlamda, g i j ~&Ian ulkelerde ozelll'kle istihdam, iqsizlik
ve ijcret gibi gallgma ya§amtm iligkin konukrda yerli halk ile gemenler arasrndaki
farklar arhnakta, iggiicO piyasasrn~nikili yaprsl da ay~rrmctl~g~,
drgfanmayl ve yoksullugu beraberinde getirmektedir.
Calrgma ug krslmdan olugmaktad~r.Birinci klsmlnda gog kavraml ve go@ etkileyen unsurlar, ikinci krsmtnda yoksulluk ile gdq hareketleri araslndaki bag; ugilncii
krsmrnda ise uluslararas~gog hareketlerinin iggiicu piyasalarlnda ortaya ~lkardtgldegigim ve bu deoieimin gijsmenler uzerindeki etkileri irdelenmektedir.
Kfiresdlegme sureci tum dunyay1 etkisi altlna al~rken,bu etki bazl bolgelerde daha
fazla digerlerinde ise daha az hissedilrnektedir. Kfiresellegmenin ortaya ~rkardlglgeli~m~lerdon
etkilenen toplumlarln belirli kesimleri &ha iyi ve guvenli bir y w n igin
bagka btjlgelere veya ulkelere gag etme durumu ile karg;~karqrya kalmaktadlr. Bu anlamda, @g harekdlsri yerel toplumlartn ve ulusal ek~nornilerinku,reseleklemlenme

surecinin bir sonucu olarak ortaya grkmaktadrr. Gunumuzde gog hareketleri koyden
kente, ulke srnrrlarr i ~ i n d ebir bolgeden digerine olabildigi gibi, ulkelerarasr veya krtalar
arasrnda da gergeklegebilmekte ve hrzla yaygrnlagmaktadrr.
Kuresellegme baglamrnda ekonomik, sosyal, siyasal ve kulturel alanda dunya olgegindeki yeniden yaprlanma surecinin, toplumlarrn gegitli kesimlerini farklr bigimde
etkilemesi bir yandan gogmen konumundakilerin durumunu kotiilegtirirken, diger yandan tum engellemelere ve yasaklamalara ragmen, gogun degigik kanallarla artarak
surmesine neden olmaktadrr'. Kuresellegme sureciyle birlikte geligmig ve geligmekte
olan ulkeler arasrnda artan ekonomik egitsizlik uluslararasr gog hareketlerini daha da
gijglendirmektedir. Bu durum yasadrgr go~lerinyeniden baglamasrna, ozellikle ekonomik nedenlerle gog edenler ile multeci ve srgrnma arayrgrnda olanlarrn birbirine karlgmasrna neden olmakta ve yeni girig kanallarrnrn da geligmesine katkrda bulunmaktadir. Bu baglamda, 1980'li yrllardan itibaren uluslararasr go$ hareketlerinin yeni ve
paradoksal bir nitelik kazandrgr gozlenmektedir. Geligmig ulkeler bir yandan gog hareketlerini krsrtlama ve kontrol etme politikalar~nryeniden duzenlerken, diger yandan bu
krsrtlamalara ragmen geligmekte olan ulkelerdeki nufus artrgr ve igsizlik nedeniyle gog
surekli artmaktadlr2. Gog genelde ekonomik ve sosyal geligmenin bir sonucu olup, ya
ekonomik ve sosyal kogullarr geligtirerek kalk~nmayrhrzlandrrabilmekte ya da alternatif
olarak duraganlrgr ve egitsizligi surdurmeye yardrmcr olabilmektedir. Bu nedenle gog
diller, kulturler, etnik gruplar ve ulus devletler arasrndaki geleneksel srnirlarr kaldrrmaya da yo1 agmaktadrr3.

Gog insanlarrn gegici veya surekli olmak uzere siyasal srnrrlarla belirlenmig cografi
yagam alanlarrndan ve sosyo-kulturel Gevrelerinden ayrrlmalarr veya yagadrklarr ulke
srnrrlarr i ~ i n d ebir yerden bir bagka yere hareket etmeleri olarak tanrmlanabilir.

1 . G o ~ u nSuresi
Gog, sijresi bakrmrndan belirli bir donemi kapsayabildigi gibi sureklilik de gosterebilir. Dolayrsryla, gog hareketinden soz edebilmek i ~ i n
asgari bir surenin varlrgr gereklidir. Bu sure ulkelere gore farklrklar gosterse de genellikle asgari 6 ay veya 1 yrl
olmaktadrr. Bel~ikave ltalya'da bu sure 3 aya kadar gerileyebilirken, irlanda'da 12 aya
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yukselmektedir4. Avrupa ulkelerinin ~ o g ugo$ hareketlerini g e ~ i c nitelikte
i
gormeyi
tercih etmektedir. Diger yandan, genelde belirli sureyle $all$mak uzere g o ~ m e ni$$i
talep eden ulkelerde zaman i ~ i n d eg o ~ m e ni$~ilerinikametinin srkl bir bi~imdeslnrrlanmaslnda gu$luklerle kar$~la$~labilmektedir.
Belirli sureyle $alr$ma ve oturma izni
olan insanlar once 2 yrl, daha sonra 5 yll ve sonunda suresiz oturma izni elde edebilmektedir. Bir ba$ka ifade ile, g e ~ i csureyle
i
ger$ekle$en g o ~ l e rzaman i ~ i n d esurekli
go$ halini almaktadlr. Almanya, Hollanda ve diger bazl Bat1 Avrupa ulkelerine yonelik
g o ~ l e bu
r duruma ornek olarak verilebilir. G e ~ i csureli
i
go~lerdesurenin klsa olmasr
go$ alan ulkelerde g o ~ m e nhaklarlnln tanrnmasl ve go~menlerinekonomik ve sosyal
butunle$mesi baklmlndan onemli sorunlar yaratmaktadlr.

2.Go~iilenAlanlar
Go$, ulusal slnrrlar i ~ i n d e( i go$)
~
ger$ekle$ebildiQigibi uluslararas~nitelikte de
(uluslararas~go$) olabilmektedir. i~ go$, bir ulke slnlrlarl i ~ i n d ebir yerden bir ba$ka
yere hareketi ifade eder. ~ l k e n i nekonomik, sosyal, siyasal ve kulturel ko$ullarlyla slkl
bir ili$ki i ~ i n d eolan i~ go$ hareketleri, daha ~ o ulkenin
k
geri kalrnq bolgelerinden, geli$mi$ ve gorece daha iyi ya$am ko$ullarlnln oldugu bolgelerine yoneliktir5. Klrsal kesimde toprak-nufus dengesinin bozulmasl, tarlmsal gelirin yeterli olmamasl; bir ba$ka
ifade ile mulksuzle$me nedeniyle kotiile$en ya$am ko$ullarr, ~evreselfelaketler, i~
sava? gibi ekonomik ve sosyal nedenler de i~ g o ~ uetkilemektedir. Buna karylrk,
uluslararas~go$ dunyay1 olu$turan ve yakla$~k200 ulkeyi birbirinden aylran slnlrlarln
bir ulkeden digerine a$llrnasl anlamma gelmektedir6. Uluslararasl go$ hareketleri
baglamlnda dl$ go$ salt kureselle$me surecinden degil, aynl zamanda devletlerin
ekonomik, sosyal ve siyasal politikalarlna bag11olarak go$ hareketlerini desteklemelerinden de kaynaklanmaktadlr.
Dl$ go$ uzak mesafeleri ve ~ o farkll
k
kulturden insanlarl kapsarken, i~ go$ daha
krsa mesafede ve kulturel olarak benze$en insanlarl kapsamaktadlr. Ancak, bazen insanlardan ziyade slnlrlarrn degi$mesi ile i~go$, uluslararas~go$ haline donu$ebilmektedir. ~ r n e g i nSovyetler
,
Birliginin dagrlmasl sonucunda milyonlarca insan yeni kuruIan devletlerde g o ~ m e nkonumuna du$mu$tur. Bu anlamda, i~go$ ve uluslararas~go$
nitelikleri itibariyle farkllllklar i ~ e r s ede, esasen birbirlerini tamamlayan ve aynl surecin
birer par$asldlr7.
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Go$ insanlarln i ~ i n d eyagadrklan cografi ve sosyo-kulturel ~evredenayrilmalarina
ve bagka bir cografi ve sosyo-kulturel Gevreye ge~melerineneden olmaktadlr. Goq
eden insanlar, yeni ~evrelerindesosyo-kulturel degisimlere neden olduklar~gibi,
kendileri de bu yeni sosyo-ekonomik gevreden etkilenmektedir8. Bu bak~mdango$
hareketi hem go~menleri,hem de go$ edilen ulkedeki toplumsal yaplyl onemli olqude
etkilemekte ve yeniden bi$imlendirmektedirg. ~zellikle,kallcl nitelikteki goqmenler
ulusal ekonorninin, gehir yagamlnln ve sosyo-kulturel degerlerin yeniden
bi~imlenmesindeetkili olmaktadlr. Go~rnenlerinfarkll ulus, inan$, toplumsal
katmandan gelmeleri, farkl~dillere ve ten rengi gibi farkll fiziksel gorunume sahip
olmalar~bu etkilegimde belirleyici olmaktad~r.
Ger~ekten,go~menlergo$ ettikleri ulkelerde kendi geleneksel yasam bi~imlerini
ve degerlerini korumaya yonelmektedir. Bu baglamda, yagad~klar~
gehirlerde italyan
mahallesi, Gin mahallesi gibi yagam alanlarl olu~turarakyagadlklar~ulkenin sosyo-kulturel degerlerine tepki vermektedirler. Bu durum go~menlerinyagadlklar~toplumlarda
marjinallegmelerine ve d~glanmalarrnaneden olabilmektedir.
4 . G o ~Hareketlerinin Diizenlenmesi ve Kontrolii

Kuresellegme surecine kogut olarak hlzla artan go$ hareketlerinin onemli sorunlar
yaratabilecegi endisesi go$ hareketlerinin kontrol edilmesi, duzenlenmesi ve hatta engellenmesi gereken bir olgu olarak algllanmaslna neden olmaktadlr. Gerqekten, k a ~ a k
(belgesiz- undocumented) go~menliginson ylllarda h~zlaartmasl, uluslararas~goq
hareketlerinin kontrol altlna allnmaslnda gerek go$ alan, gerekse go$ veren ulkelerin
kargllagt~klar~
gu$luklerin tipik bir gostergesidir'O.Dolay~s~yla,
devletin go$.hareketlerini
duzenlemek ve kontrolu saglamak amaclyla bagvurdugu yollardan en onemlisi
uluslararas~goqmenleri kendi iqinde srn~fland~rrnas~d~r.
Bu anlamda, ge$ici sureli
goqmen igqiler, yiiksek nitelikli go$menler, kaqak @qmenler, multeciler, s~glnrnaaraylglnda olanlar, zorunlu go~menlerve aile birlegmeleri baglrca uluslararas~go$ bi$imlerini olugturmaktad~r".
Geqici sureli g o ~ m e nig~iler;ig bulmak, ~ a l ~ g m avek ailesine para gondermek
uzere u$ aydan daha uzun bir sureyi kapsayacak bi~imdebelirli bir donem i ~ i ngo$
eden kimseleri i~ermektedir.Bu goq turu uluslararas~g o ~ u nonemli bir turunu olugturmaktadlr.
Yuksek nitelikli go~menler;ulusotesi igletmelerin farkli ulkelerdeki gubelerinde yonetici ve uzman olarak ~ a l l ~ m a
uzere
k gelenlerden olusmaktadir.
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Kagak go~menler;yasal Gallsma izni olmaks~zlnGal19makuzere yasad191yollarla
bir ulkeye girenlerdir. Gunumuzde k a ~ a kgo~menleruluslararas~go^ hareketlerinin
onemli bir klsmrn~olugturmaktadlr. Go~meni9Gilere talebin surekli artmas1 1980 sonrasl donemde ozellikle geli$mi$ ulkelere yonelik yasad131g o ~ m e ni g ~aklmln~
i
surekli
arttlrmaktadlr12.K a ~ a kgo~menlerinmiktarlnln tahmin edilmesi olduk~ag u ~olmakla
' ~
birlikte, gunumuzde bu say1 30 milyonu a$maktadlr14.Diger yandan, geli$mi$ ulkelerin
pek ~ogundavarolan yuksek i9sizlige ragmen, yabancr k a ~ a ki9~ilerrahatllkla ig bulabilmektedir15. Bu durum k a ~ a ki9Gilerin artryndaki en onemli etkenlerden birini olugturmaktadlr.
Multeciler; kendi ulkesi dlpnda bir iilkeye yerle$mi$ olan ve kendi ulkesine "din,
irk, uyrukluk, belirli bir sosyal gruba uyelik veya belirli bir siyasal du9unceye sahip
olma gibi nedenlere dayanarak" bask1 ve zulum gorme korkusuyla geri donemeyen
veya donmeyi istemeyenlerden olu9rnaktadlr. Multecilere s~glnd~klar~
ulkede geqici
veya surekli ikamet etme izni verilerek korunmalar~amar$anmaktadrr. Gunumuzde,
multecilerin uluslararas~go^ hareketleri i~indekioranl olduk~ayuksek sayllabilecek bir
duzeydedir. BIJ baglamda, multeci durumundaki go~menlerin20-25 rrlilyon oldugu
tahmin edilmektedir.
Slglnma araylynda olanlar; korunma arayl~lylasln~rlararaslnda hareket eden,
ancak Birlesmig Milletlerin multeci olarak kabul ettigi kriterlere uygun olmayanlarln
olu~turdugukimselerdir. AZ geligmi? ulkelerden bask1 ve zulumler nederliyle kaGr$lar~
ve ekonomik sorunlar nedeniyle ayrlll$lar~birbirinden aylrt etmek olduk~agu~tur.
Zorunlu go~menler;sadece multeciler ve slglnma arayiynda olanlar~degil aynl
zamanda qevre felaketleri nedeniyle yerlerinden olan ve go^ etmeye zorlanan kimseleri i~ermektedir.
Aile birle~meleri;yukar~dasozu edilen temel go^ turlerinden herharlgi biriyle ulkesi
dlyna pkan kimsenin ailesinin diger fertlerini yanlna almak istemesi sonucunda olu$an go^ turudur. Aile birle9meleri gunumuzde yasal uluslararas~go$ hareketleri i ~ i n d e
en yuksek orana sahiptir. Ornegin, 1999 ylllnda Danimarka'ya gelen go~menlerin
yuzde 8'i multecilerden, yuzde 16'sl i9~ilerdenolu$urken, yuzde 66'sl aile birle9melerinden kaynaklan~rken,bu oran IsveG'te yuzde 80 duzeyine yukselmektedir16.
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B.Uluslararas~Go6 Hareketlerinin Gerek~eleri
Goq olgusunun temelinde yatan ana unsur, insanlarrn geqimlerini saglamak iqin
daha uygun yerlere giderek burada ig bulmak, ~egitliimkanlardan yararlanmak ve
yerlegmektir. Bu nedenle, goq genelde birey ve aile duzeyinde iyice dugunulup, allnan
bir karardlr. Cunku, ulusal slnlrlar iqinde farkll bir bolgede veya ulusal srnlrlar d~glnda
farkll bir ulkede yerlegme veya qallgma duguniilmeksizin ele allnlp karar verilecek bir
durum degildir".
Goq edenler, oncelikle ekonomik nedenlere baglr olarak goq edenler ve ekonomik
olmayan nedenlerle goq edenler olmak uzere iki biqimde slnlflandlr~labilir.Bu anlamda, bireyi goq etmeye yonlendiren unsurlar da qekici, itici ve iligkiler agl velveya
diger unsurlar biqiminde uq ana grupta incelenebilir. Duguk yagam standartlarl, hlzll
nufus artlgl, ekonomik flrsatlardan yoksunluk ve siyasal bask1 gibi itici unsurlar insanlarl yagadrklarl ulkeden bir bagka ulkeye goq etmeye zorlamaktadlr. iggucu talebi, aile
birlegmeleri, elverigli tarlm arazilerinin varllg~,siyasal ozgurluk ve ekonomik flrsatlarln
varllgl gibi qekici unsurlar da bireylerin goq etme kararlarrnl etkilemektedirl8. ~ r n e g i n ,
Afrika ulkelerindeki yoksulluk ve kotu yagam kogullarl goqmenler baklmlndan itici unsurlarl olugtururken, geligmig ulkelerdeki yagam kogullarl qekici unsurlarl olugturmaktad Ir.
Bireyleri goq etmeye yonlendiren bu uq faktor, esasen egit duzeyde etkiye sahip
olmayrp zaman iqinde ve gartlara bag11olarak her faktorun agrrllg~degigmektedir. Ancak, genel olarak qekici ve itici faktorlerin goq hareketinin baglamaslnda qok daha
guqlu etkenler oldugu, buna karglllk iligkiler a@ olgunlagm~ggoq aklmlarrnda onemli
hale gelmektedirlg. Dolaylsryla goqmen igqi olarak talep edilen ilk goqmenlarin yurt dlglndaki ig flrsatlarlna yonelik bilgilerle geri donmeleri, iligkiler aglnln onemini arttlrmakta ve goqun surekliliginin saglamasr baklmlndan onemli hale gelmektedir2'. Bu
nedenle, ornegin Tiirkiye'de istihdam imkan~bulmug olmakla birlikte insanlar yuksek
ucretler nedeniyle Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ulkelerine go$ etmektedir.
Llluslararasl goq hareketleri farklr bolgelerdeki giddetli ekonomik, sosyal ve siyasal
donugiimlerden etkilenmektedir. Diger yandan, geligmekte olan ulkelerde yaganan
hlzl~nufus artlgl, gehirlegme ve qevresel sorunlar uluslararas~goq hareketlerini hrzland~rmaktadrr.Bu baglamda, ekonomik faktorler, sosyo-kulturel faktorler, siyasal fakl7
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torler ve ~evreselfelaketler gibi faktorler uluslararas~go^ hareketlerini yonlendirmekte
ve bi~imlendirmektedir.

Go$ kararln~nanalizi go~meningo^ ettigi ulkede umut ettigi kal~ssuresine baglldrr. G e ~ i cgoqlerde
i
k a z a n ~farklll~klarive istihdam imkanlar~onemliyken, surekli go^lerde sosyal imkanlar daha on plana gkrnaktad~r.G e ~ i c igo^ aynl aile uyelerinin iki
farkl~ulkede yasamasl anlamma gelmektedir. Aile karar verme birimi olarak uyelerini
belirli bir zaman diliminde karsllastlrmal~ustunluge gore dag~tmakarar~almaktad~r.
Beklenen kazancln hesaplanmas~salt gelir farklll~klar~
degil, aynl zamanda fiyat farkl~klarlnrda i~ermektedir.G e ~ i cgo9
i
kallc~g o ~ egore hane halklar~nadaha yuksek
i
parasal kazan~larsaglamaktadlr. ~stelik,surekli g o ~ t e nfarkl~olarak, g e ~ i cgo~te,
goqun net maliyeti ve getirisi buyuk o l ~ u d egelirin ne kadarlnln bulundugu ulkede ne
kadarlnln da ailenin bulundugu ulkede, harcanacaglna karar verebilen go~meninkendisine baglldlP1.
Uluslararas~ go^ hareketinde go^ veren ulkeler buyuk o l ~ u d egelismekte olan
turdes bir
ulkelerdir. Bu ulkelerin ortak ozelligi ekonomik gelismislik bak~m~ndan
yaplya sahip olmamalar~dlr.Gelismekte olan ulkelerin ekonomilerinin gu~suzolmas~
son zamanlarda gelismis ulkelere dogru yasanan g o ~ u nana nedenini olusturmaktadlr.
Kureselle~me surecinin- ortaya G ~ k a r d ~yap~sal
g~
dengesizlikler bu ulkeleri
istikrars~zlast~rmakta
ve kuresel piyasalarda ortaya ~ ~ k adegisimlere
n
kary
zay~flatmaktad~r.
ihracatln azalmas~,buna karpl~kithalatln artmasl, yuksek odemeler
dengesi apgl, hlzla artan dl9 b o r ~
servisi, artan ve yaygrnlasan yoksulluk ve tum bu
gelismelerin 19iglndaaz gelismis ve gelismekte olan ulkelere Llluslararas~Para Fonu
ve Dunya Bankas1 taraflndan d a y a t ~ l a nyap~sal
~~
uyum politikalar~ve liberalizasyon
sureci kamu kesiminde ozelle~tirmelerih~zlandlrmaktave istihdam olanaklarlnl iyiden
iyiye azaltarak uluslararas~go^ basklsln~daha da arttlrmaktadlrP.
Latin Amerika ve Nijerya gibi ulkelerde ekonominin kurals~zlast~r~lmas~
ve kamu isletmelerinin ozellestirilmesi yap~saluyum politikalarln~ntemel niteligini olustururken,
issizlik art19 egiliminde olup reel ucretler de dusmektedir. Bu ulkelerde b o r ~
yukunun,
dusuk ekonomik buyume ile birlesmesi ekonomik kosullarln daha da kotule~mesine
neden olurken, yasam insanlar i ~ i n
katlan~lamazbir hale gelmektedir. Diger yandan,
Guney Asya ulkeleri araslnda ucret duzeyleri araslndaki bijyuk farklll~klarnedeniyle
Suudi Arabistan basta olmak uzere Orta Dogu ulkeleri isgucij go~leria~lslndanonemli
Daha yuksek ucret beklentisi potansiyel go~menler
bir Gekim alan~olusturmaktad~P~.
a
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iqin qekim alanr olugturmakta ve geri donen goqmenlerin de yeniden goqmeleri kohusunda bir egilim yaratmaktadrr. Gelismekte olan ulkelerin ekonomik yaprlarrnda ya9anan tum bu olumsuz geligmeler uluslararasr goq hareketlerini etkilemekte ve arttlrmaktad Ir.
Goq dinamikleri bolgesel ekonomik butunlegmeleri ve iggucu aklgrnr tegvik eden
politikalar aracllrgryla uluslararasr duzeyde etkilenmektedir. Bolgesel ekonomik butunlegmelerde amaq, ekonomik kalkrnma ve kuresellegen dunyada bolge ulkelerinin dl$lanmaslnr onlemektir. Dolayrsryla, ekonomik butunlegme birimlerinin uye devletler
arasrndaki iggucu goqunu tegvik edici bir faktor olacagr umu~maktadrr~~.
Ozellikle,
1990'11ylllarda artan bolgesel butunlegme hareketleri goq politikalarrnl olduk~aetkilemig ve bu donemde ortaya qrkan pek qok sozlesme ve tavsiye kararlarr goq politikalarrnln uluslararasrlagmasrn~
saglamrgtrr.

Geligmekte olan ulkelerin nufus artrg oranr ve yuksek nufus yogunlugu da goq dinamiklerinin temel belirleyicilerindendir. Sahraalt~Afrika ulkeleri gibi yerlerde yuksek
nufus artrg orant, bolgenin geligiminde ciddi gu~luklereneden olmaktadrr. Bu anlamda, bolgedeki yuksek nufus yogunlugu ve baskrsl, bozulan sosyo-ekonomik yapryla birle~tigindegoq baskrsr olu9makta ve goq kaqlnrlmaz hale gelmektedir. Benzer
biqimde Gijney Asya ulkelerinin hemen hemen hepsinin nufus yogunlugunun yuksek
olmasr bu bolgenin goq dinamiklerindek~onemini de arttrrmaktadlr. Bu ulkelerdeki isgucu artrgl yaratrlan istihdamrn oldukqa uzerinde gerqeklegmektedir. Benzer genellemeleri Orta Amerika ulkeleri iqin de yapmak rn~mkundu?~.
Sosyo-kulturel ve etnik yap1 faktorleri de goq hareketlerinde onemli rol oynamaktadrr. Sahraaltr Afrika ulkelerinde somurgecilikle olugturulmug, birqok toplumu ve etnik
grubu ayrr devletlere bolen yapay srnrrlar, nufus yaprslnrn niteligini etkilemekte ve yeni
goq dalgalarrnr tegvik etmektedir. Bu ijlkelerde uygulamaya konan ekonomik ve sosyal
politikalar belirli gruplar ve ozellikle kentler basta olmak uzere, belirli yerlerde yogunlagmaktadrr. Bu durum gruplar ve bolgeler arasrnda onemli farklllrklara ve egitsizliklere
neden olurken, daha iyi gelir ve yagam kogullarr elde etmek amaclyla insanlarln goq
etmesine neden olmaktadrrZ7.
Etnik ve dini kokenli sivil savaslar uluslararasr goq hareketlerini etkilemekte ve
hrzlandrrmaktadrr. 1970-1990 doneminde gerqeklegen toplam 43 sivil savagrn hemen
hemen tumunde onemli goq hareketleri gerqeklegmigtir. Bu donemde Afrika'da
gerqeklegen 17 savagln temelinde etnik gerilimler yer almaktadrr. Bu baglamda, Afrika
ulkelerinden geqeklesen goq hareketlerinin buyuk olqude etnik kokenli oldugu
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soylenebilir. Siyasal guq ve kaynaklara erisim konusunda yasanan qatqmalar go$,
yerinden olma ve surgun ile sonu$~anmaktadr?~.

Gelismekte olan ulkelerde ekonomik sorur~larg o ~ u nonemli bir belirleyicisi olmaslna ragmen, siyasal istikrarslzllk da ekonomik kogullarr olumsuz etkileyerek goqu zor ~ ~ nhale
l u getirebilmektedir. Siyasal istikrarslzllklar karyslnda, ortaya qlkan goqler
multeci aklmlarl ile kendini gostermektedir. Genelde siyasal, dinsel, etnik ve askeri
nedenlerden ortaya qlkan sorunlar iq iqe girmis durumdadrr. ~ r n e g i nSahraalt~
,
Afrika
ulkelerinde multeci ak~mlarl,etnik yap1 gozetilmeksizin olusturulan yapay srnlrlar,
azlnllk gruplarlnln siyasal egemenligi, ekonominin kotu yonetimi, kabile ve etnik qat~gmalar,askeri darbeler, dinsel ve ideolojik ayaklanmalar sonucu ortaya qlkmlstlra.
Gerqekten, pek qok Afrika ulkesinde siyasal yapldaki istikrarslzllk ve belirsizlik yanlnda basklcr rejimlerin aydrnlar, ogrenciler ve sendika liderleri uzerindeki bezdirici etkileri g o ~ eneden olmaktadlr. Devlet yaprslndaki koklu degi~im,guq kayb~,yaprsal
uyum politikalarrnln kusku uyandlran etkileri ve insani guvenligin giderek kotulegmesi
Afrika ulkelerinde iltica dahil farklr goq hareketlerinin artmasma neden olmaktadlr.
4.Cevresel Felaketler

Gevresel felaketler uluslararas~goq hareketlerinin onemli gerekqelerinden biridir.
0zellikle multeci aklrnlarlrtrn artmasrnda qevresel felaketler onemli rol oynamaktadlr.
Guney Asya (Jlkelerinde sel, kasrrga ve bazr bolgelerde gorulen kurakllk hem iq goqe,
hem de uluslararas~goqe neden olmaktadlr. Bu baglamda ornegin, Banglades her yll
muson yaglslarl nedeniyle sel ve kaslrgalardan zarar gormektedir. Kuskusuz bunda
ulke topraklarlnln yakla91k yarrslnln deniz seviyesinden sadece be9 metre yuksek olmas1 etkili olmaktadrr. Benzer biqimde Hindistan'ln klyl kesimleri ve Pakistan'ln dusuk
raklmlr bolgeleri nehirlerdeki su seviyesinin yukselmesi ile ve siddetli musonlar sonucunda selden zarar gormektedir. Kenya ve Tanzanya basta olmak uzere Dogu ve Guney Afrika'da pek qok ulkede kurakllk tehlikesi oldukqa yuksek duzeylerde yasanmaktadlr. Bu durum insanlarda goq egilimi yaratmaktadrr3.
~ r n e g i n ,Endonezya'nrn baskenti Jakarta'da su kaynaklarlnln yuzde 70'ten fazlasl kimyasal atlklarla kirlenmistir. Dunyanln qevre felaketlerine en qok ugramq olan
iilkelerinden biri Madagaskar'dlr. Bu iilkede yerli halk glda uretimi iqin ormanlarr yaklp
yeni tarlalar aqtrkqa, bir zamanlar zengin ormanlarla kapll olan ada k l r a ~hale gelmekte ve qollesme ile yuz yuze kalmaktadlr3'. Benzer biqimde, yakln geqmiste ulke28
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mizde yaganan 17 Agustos Marmara depremi sonrasrnda bolge halklnrn onemli bir
klsm~diger bolgelere goq etme durumu ile karg~karg~yakallrken, kuresel duzeyde
gerqeklegen qevresel felaketlerin tumu o bolgelerde yagayanlarln goq etmesine neden
olmaktadrr.
Uluslararas~goq hareketlerini belirleyen ve biqimlendiren bu dort ana faktor yanlnda sosyal iligkiler ag~,devlet politikalar~ve bolgesel ekonomik butijnlegmelerin de
goq hareketlerinin niteligini ve duzeyini belirlemede etkili olduklar~gozlenmektedir. Bu
baglamda, sosyal iligkiler a g ~uzun ylllar sonucunda ortaya q~kmaktad~r.
Goqmenler
genelde yerlegim ve istihdam beklentisiyle ilgili bilgi agrnln kuruldugu yerlere goq etmektedirler. Dolayls~ylaaynl uyrukluktan olan goqmenler belirli yerlerde yogunlagmaktad~r.ornegin, bir qok goqmen Hindistan'ln Kerala eyaletinden Korfez ulkelerine ya
arkadaglarlnln ya da yaklnlarln~nyardrmlarr ile goq etmigtir2. Bu nedenle bu tur goqler
zincirleme goq olarak da ifade edilebilmektedir. Ancak, insanlar zincirleme goq soz
konusu olsa da kendilerini neyin bekledigini bilmeden go$ etme kararr verebilmektedirle?. Diger yandan, hukumetlerin politikalar~da goq hareketlerini biqimlendirebilmektedir. Bazr ulkeler goq politikalarlnl slnlrlandlrlrken, digerleri yaplsal sorunlarln bir
yanslmasrnl olugturabilecek iggucu agrklar~kargls~ndagoqmen kabulunde bir kls~tlama getirmemektedir34.

C.Goqlerin Yonii ve Goqmen Miktari
Kuresellegme sureci goq hareketlerinin artmas~ndaetkilidir. Uluslararas~ticaretin
artmas1 ve yeniden duzenlenmesi mal, hizmet ve sermayenin srn~rlararasrnda kolayca dolag~mlnaolanak saglamaktadrr. Bu baglamda, insanlar da turist, ogrenci, ig
adamr, nitelikli ve niteliksiz igqi olarak ulkeleraras~ve slnlrlar arasl hareket edebilmektedir. Kuresellegme sureci, yoksul ulkeleri uluslararasr ticaret iqinde srk~bir butunlegmeye goturecek olursa, bu durumun potansiyel goqmen miktarln~arttlrmas~da kaq~
nllmaz o l a c a k t ~ r Ancak,
~~.
giinumuzde uluslararasr goq hareketlerinin salt hacminde
ve biqiminde degil, aynl zamanda goq alan ve goq veren ulkelerin yaprslnda da onemli
degigimler yaganmaktad~r.Bir bagka deyigle, gunumuzde goq alan ve goq veren ulkeler iq iqe geqmig durumdadlrS.
Son yirmi beg yllda ekonomik kuresellegmeye paralel olarak uluslararas~goq hareketlerinin rolunun ve oneminin a r t t ~ ggozlenmektedir.
~
Bu donemdeki uluslararas~
goq hareketleri incelendiginde, Kuzey Amerika ve Bat1 Avrupa'nln onemli miktarda
uluslararas~goq aldrg~gorulmektedir. 1990'11ylllarda Avrupa uluslararas~goq konusunda belirgin bir art~glakargllagmrg ve en qok goqmeni qekmigtir. 2000 ve 2001 yllla-
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rrnda da ba$ta ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve Guney Avrupa ulkeleri olmak
uzere, birgok Ekonornik Kalk~nrnave 13birligiOrgutune (OECD) uye ulkeye gogler artarak devam etrni$tir.
Diger taraftan, son yirrni be$ yllda geli$rni$ ulkelerde uluslararas~gog hareketlerindeki egilirn ve gogrnenlerin rniktarr tersine donrnu$tur. Bu tersine donu$ Orta ve
Dogu Avrupa'da meydana gelen degi9irnlerden kaynakladig~kadar, Asya ve Afrika'daki degi9irnlerden de kaynaklanrnlstlr. Bu degi$irnler uluslararas~gog hareketinin dinarniklerinde, gog veren ijlkelerde ve gogrner~lerinniteliginde oldukga geni? geli$kilerle
sonuglanrn~$t~r~~.
Bu baglarnda, uluslararas~gog hareketlerini nitelikleri itibariyle ug
ana donerne ayrrrnak rnumkundur. ikinci Dunya Savasr sonraslnda ve 1973 yllrna kadar surecek donernde Avrupa'nr n yeniden irnarlna yuksek ekonornik buyurne de e$lik
etrni$tir. Bu donernde OECD ulkeleri y ~ l l ~
ortalarna
k
yuzde 5 oranlnda buyurnuslerdir.
Bu dururn kuskusuz buyuk bir i$gucu talebi yarat~rken,Alrnanya, Fransa ve ingiltere
k ~ s avadeli isgucu talebinde bulunrnu$tur3. 1960'11ylllarln sonu ve 1970'li yrllarln bapnda Avrupa ulkelerine gegici olarak galrsrnak uzere yllda yakla$~k1 rnilyonun uzerinde i$gi gog etmi$tir. Bu gogrnen i$gilerin buyuk bolumu Turkiye, Yugoslavya, Yunanistan, italp, Portekiz ve ispanya gibi Guney Akdeniz ulkelerinden kar$~lanrn~$t~r.
Bu
gogrnen i$gi talebi petrol 9okunu izleyen ekonornik durgunlukla birlikte 1970'li ylllarln
basrnda yava$larnaya baslamr$tlr. Ancak, gog yuksek duzeyde olrnasa da aile bide$rneleri nedeniyle devarn etrni$tir3. Bu donernde yakla$~k10 milyon i$gi Avrupa'ya gog
etrnistir.
197011erinbaynda kuresel duzeyde ya$anan ekonornik durgunluk gog alan ulkelerin kapllarrn~gogrnen isgilere kapatmaslna neden olrnu$tur. Bu donemde (1974-1980)
rnevcut gogrnen isgilerin ulkelerine donrnesi urnulurken, bu iggiler kalrnay~ve yerle$meyi tercih etmi9lerdir. 1980 sonrasl donernde ise Sovyetler Birliginin dagrlrnaslyla
birlikte ozellikle Dogu Avrupa ulkelerinde onernli siyasal geli9rneler ya$anrn~$tlr.Bu
geli$rneler dogrultusunda Dogu Avrupa ulkelerinden gok say~darnulteci ve gegici
gogrnen i$Gi Batr Avrupa ulkeleri ba$ta olrnak uzere dunyan~ndort bir yanrna dagllrnl$trp. Bu baglarnda, 1980'lerin sonunda ise y ~ l l ~
ortalama
k
gog hareketleri guglu bir
bigirnde artarak, 1 rnilyon duzeyinin de ustunde gergekle$rni$ ve 1992 ylllnda y ~ l l ~ k
gogrnen rniktar~1.7 rnilyon duzeyine ula$rnl$t~r.Ancak, 1993 y~lrndanitibaren Bat1 Avrupa ulkelerinin go^ hareketlerine yonelik uygulad~klar~
politikalar ve getirrni? olduklarr
kls~tlarnalarlaozellikle Alrnanya ve Fransa'ya yonelik gogler de onernli duzeyde du$u$
ya$anrnl$tlr. Ancak, bu donernde turn slnlrlarnalara ragmen kagak gogrnenlerin saylsrnda onernli artl$lar ya$anrnl$tlr. Gergekten, 1990'11ylllarln baynda yaklag~k2 rnilyon
duzeyinde olan Avrupa'daki kagak gogrnen saylsrnln gunijrnuzde 3-5 rnilyon araslnda
37
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oldugu tahmin edilmektedir4'. Bu durum hemen hemen iki kat art191ifade etmektedir.
Ayrlca, soz konusu kagak gogmenlerin yarlslndan ~ o g Guney
u
Avrupa ulkelerinde bulunmaktadlr. Bu go~menlerinbir klsml yasadr?~yollarla bu ulkelere giri? yaparken, bir
klsm~da yasal yollarla giri? yapml?, ancak yasal kalma suresinin dolmaslna ragmen
ulkeyi terk etmemi9tir. Bu baglamda, Avrupa ulkelerine yonelik yasad191yollarla gogmen giri?i iki bigimde ger~ekle~mektedir.
ilk olarak, Akdeniz'in dogusunda ve guneyinde yer alan Turkiye, Fas, Mlslr, Cezayir gibi ulkelerin vatanda?larlnln Fransa, ispanya, italya ve Yunanistan'a kagak olarak girmeleri bigiminde gergekle~mektedir.Bu tur gogler daha gok Guney Avrupa
ulkelerine yerlesme ve ya?amlarlnl burada surdurme amaclyla oldugu gibi, bu ulkelerden Kuzey Avrupa ulkelerine veya bir b a ~ k ageligmi? ulkeye go$ etme amaclyla da
gergekle$tirilebilmektediP2.
ikinci olarak, Guney ve Dogu Akdeniz ulkelerine k o m y olan lrak ve Senegal gibi
ulkelerden ya da Pakistan, Banglade?, Afganistan gibi daha uzaktaki Asya ulkelerinden veya Nijerya, Somali, Kongo gibi Afrika ulkelerinden gelen go~menlerdenkaynaklanmaktadlr. Bu go~menler,Guney ve Dogu Akdeniz ulkelerini ge& i ~ i nkullanarak,
Guney Avrupa ve daha sonra da diger Avrupa ulkelerine ge~mektedirler.Fas, Turkiye,
Mlslr ve Tunus gegi? ulkeleri niteligi gosterirken, Yunanistan, Fransa, ispanya ve
italya bu gogmenlerin ula~tlklarlulkeler olmaktadlr4. Bu baglamda, 2000 y111itibariyle
Fransa'da 500 bin, ltalya'da 235 bin, ispanya'da ise en az 150-200 bin kagak gogmen
oldugu tahmin edilmektedir.
Ancak, uluslararasl gog hareketlerinde Turkiye konumu itibariyle diger ulkelere
gore olduk~afarkll bir yaplya sahiptir. Bu anlamda, Turkiye hem gog veren, hem gog
alan hem de Orta Dogu, Asya ve Afrika'dan gelip Avrupa'ya yonelik go^ hareketlerinde transit gegis ulkesi konumundadd4. Turkiye'de gunumuzde 3.5 milyon go~men
oldugu tahmin edilmektedir. Bunlarln onemli bir klsml da kagak go~menlerdenolusmaktad~r.Sadece 1995-2001 doneminde Turkiye'ye giren kagak g o ~ m e nsaylsl 322
bindir. iran, Irak, Afganistan ve diger Orta Dogu ve Afrika ulkelerinden go~menlerAvrupa ulkelerine ge~ebilmekigin veya Turkiye'de kagak da olsa gal~~abilmek
i ~ i ulkeye
n
giri? yapmaktadlr. Ancak, Turkiye'deki go~menlerinonemli bir klsm~nliran ve Irak'tan
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gelen multeciler olugturmaktadlP5. Bunun yanrnda qal~smakuzere ozellikle Dogu Avrupa ulkelerinden gelen kaqak goqmenler de onemli duzeye ulagrn~stlr.
Son otuz ylla iliskin veriler goq edenlerin saylslnln 1965'de 75 milyondan 1990'da
120 milyona, gunumuzde ise 175 milyona ulast~glnrgostermektedir. Sadece 19851990 donemindeki 5 ylll~ksure iqinde goqmen saylsl 15 milyon art19gostermistir. Bu
durum ylll~kyuzde 2.8 artrsl ifade ederken, bu oran dunya nufusunun y ~ l l ~
artis
k oranlndan fazlad~r.Bu veriler kaqak goqmenleri iqermemektedir. Dolayls~ylabunlarln da
hesaba katllmasryla birlikte kuresel duzeydeki goqun oranr daha da artacakt~r.1950
ve 1960'11ylllarda dunya genelinde y ~ l l ~
goq
k miktar~2 milyon iken, bu miktar 1970 ve
1980 donemlerinde 2.5-3.7 milyon arasrnda, gerqeklesmis, 1990'larda ise ylll~kortalama 5.1 milyona y ~ k s e l m i s t i r Gerqekten,
~~.
1990-2000 y ~ l l a raraslnda
~
uluslararas~
goqmenlerin saylsl yaklagilk 55 milyon artmlstrr. Bu yuzde 3'liik bir art191ifade etmektedir47.
Uluslararas~goqmenler kuresel duzeyde dengesiz bir dag~lrmsergilemektedir.
Son donemlerde gelismekte olan ulkelerde goqmenlerin oranl azallrken, gelismis ulkelerde dikkate deger oranda bir art19yasanmaktadrr. Bu durum uluslararas~goq hareketlerinin dogrultusunun degistigi anlamma gelmektedir. Gerqekten, 1980 y111verilerine gore dunyadaki toplam uluslararasr goqmenlerin yuzde 457 gelismis ulkelerde,
yuzde 557 ise geligmekte olan ulkelerde bulunmaktayd~.Gunumuzde ise, bu oranlar
tersine donmus ve gelismekte olan ulkelerdeki goqmenlerin oranr yuzde 40 duzeylerine gerilerken, gelismis ulkelerdeki goqmenlerin oranl yuzde 60 duzeyine yukselmist i p . Goqmenlerin buyuk bir klsml Asya, Kuzey Amerika ve Rusya dahil Avrupa olmak
uzere uq bolgede yogunlagmaktadlr. Asya, goqmenlerin yuzde 36's1n1,diger iki bolge
ise goqmenlerin yuzde 20 sini barlndlrmaktadlr. Goqmenlerin 113 den fazlas~Asya'da
olmakla birlikte, esasen Asya'nln toplam nufusu iqinde goqmenlerin oranl yuzde 1 gibi
oldukqa dusuk kalmaktadlr. Buna karsrlrk, Avustralya ve Yeni Zelanda'nrn iqinde yer
a l d ~ gOkyanusya
~
yuzde 19 ile toplam nufusu iqinde en yuksek oranda goqmen barlndlran bolge konumundadrr. Bu bolgeyi yuzde 13 ile Kuzey Amerika izlerken, Avrupa'da goqmenlerin toplam nufusa oranl sadece yuzde 7.7 dJzeyindedir (Tablo 1).

46
47

MARTIN Philip, MIDGLEY Elizabeth, TEITELBAUM Michael; "Best Practice Options: Turkey,"
lnternational Migration. Vo1.40, Issue 3,2002, s.126; ~ ~ D U Y G KEYMAN;
U,
s.389-390; IOM; s.25.
MARTIN Philip, WIDGREN Jonas; "lnternational Migration: Facing the Challenge," Population
Bulletin. Vo1.57, No.1, March 2002, s.3; BONGAARTS, BULATAO; s.157.
ABELLA Manalo; "Migrant Workers' Rights are Negotiable," (iqinde) Migrant Workers. lnternational
Labour Organization (ILO), Labour Education 200214, Number 129, s.1.
UN.; s.3.

Tablo 1; Dunyada Go~menNufusun Degigimi ve Toplam Nufusa Oran~
Yabanc~Uyruklular~n
Toplam Nufusa Oranr
2000
1965
2000

Bin Kigi
Bolge

1965
75,214
30,401
44,813
7,952
31,429
5,907
12,695
14,758
2,502

Dunya
Geligmig ~ l k e l e r
Geligmekte Olan ~ l k e l e r
Afrika
Asya
Latin Amerika
Kuzey Amerika
Avrupa
Okyanusya

1975
84,494
38,317
46,177
11,176
29,662
5,888
15,042
19,504
3,319

1985
105,194
47,991
57,203
12,527
38,731
6,410
20,460
22,895
4,106

1990
119,761
54,231
65,530
15,631
43,018
7,475
23,895
25,068
4,675

174,781
104,119
70,662
16,277
49,781
5,944
40,844
56,100
5,835

23
3,1
1,9
2,5
1,7
2,4
6,o
22
14,4

2,8
8,8
1,5
2,1
1,4
1,I
13,O
7,7
19,l

Kaynak; UN., International Migration Report 2002. New York, 2002, s. 3.

G e ~ m i gotuz yrl i ~ i n d euluslararas~go~menlerinsaylsl ikiye katlanmlgt~r.Gunumuzde yeryuzundeki her 35 kigiden biri uluslararas~go~menniteliginde olup, uluslararasl go~menlerinyuzde 48'ini kad~nlarolugturmaktad~r.Diger yandan, son donemlerde uluslararas~go^ tijrleri incelendiginde aile birlegmelerinin digerlerine oranla ~ o k
daha yuksek duzeylerde ger~eklegtigigorulmektedir (Sekil 1). Ger~ekten,uluslararas~
go9 hareketlerinin olduk~ayogun yagandlgr ve go~mensaylslnln en fazla oldugu baz~
OECD uyesi ulkeler incelendiginde, go$ hareketlerinin yar~danfazlasln~aile birlegmelerinin olugturdugu gorulmektedir. Ancak, son donemlerde ozellikle aile birlegmesi bi~imindekigo~lerinkls~tlamave denetimden k a ~ m ayolu olarak yogun bi~imdekullanllmasl bu tur iglemlerindeki kogullarln daha da sertlegtirmesine neden olmaktadlr.
Sekil 1: Se~ilmigOECD cllkelerine Yonelik Go9 Hareketlerin Niteligi
(Toplam Go~lerinOran~Olarak)
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1980'li ylllar ve 1990'11ylllarrn baslnda hem Dogu Avrupa ulkelerinin kapllarlnl
aGmas1, hem de b i r ~ o kAsya ulkesinin hrzll ekonomik kalklnmasl go$ hareketlerini
daha da yogunlastlrlrken, 1993'te tersine donen bu egilim ozellikle go$ alan ulkelerin
go$ hareketlerine yonelik slkl onleyici tedbirlerinden kaynaklanmlstlr.
Son iki yll i ~ i n d eher turlu go~menlikpolitikasl uygulamaya konulmustur. Genel
olarak OECD ulkeleri yabancllarln girisi ve ikameti konusunda daha krsltlay~clbir tutum benimserken, ornegin, Avusturya, Danimarka, Hollanda gibi bazl ulkeler aile birlesmesi islemlerindeki kosullarl bile sertlestirmislerdir. Bu politikalar go~menulkelerinin yanl slra ingiltere, Fransa ve NorveG'te basta nitelikli isgucu olmak uzere, yeni
go~menlereyonelik oncelikli tercih islemlerine daha fazla onem verilmesine paralel
olarak yururluge konulmustur4. Slglnma basvurularlnln karara baglanmaslnl hlzlandlrmaya ve dayanakslz oldugu agk basvurularl caydlrmaya yonelik tedbirlerin onemi
artmlstlr. Ayrlca, bir yandan, iilke i ~ i n d edaha katl slnlr denetimleri, isyeri denetimleri,
kimlik kontrolleriyle, diger yandan go$ veren ulkelerin k a ~ a kgo~menlerigeri almalarln~
saglamak amac~ylabu ulkelerle uluslararasl isbirligini i ~ e r e nbir dizi orllernler allnarak
k a ~ a kgo~menlikve yabancl k a ~ a ki s ~Galrstlrma
i
ile mucadele edilmektedir. Baz~durumlarda, bunlar yeni ikili isgucu anlasmalarl ile desteklenmektedir. Bunun yanl slra,
ornegin, Yunanistan, italya, Portekiz, ispanya gibi bazl AB'ne uye ulkelerde belgesiz
go~menis~ileriyasallastlrma programlarl uygulamaya konurken, ornegin ABD'de aile
uyeleri de buna dahil edilrnistir. isvi~re,Luksemburg gibi ulkelerde ise uzun suredir bu
ulkede yasayan velveya srnlr dl91edilmeleri zor olan slglnma araylslndakilerin basvurularl geri Gevrilmistir. OECD uyesi ulkelerin ~ogundago~menlerinve yabanc~larln
bijtijnlesmesi onemli bir sorun olmaya devam etmektedi?'.

Il.Uluslararas~Go9 ve Yoksulluk
Kuresellesme sureciyle birlikte ithal ikameci kalklnma modelinin terk edilmesi Gesitli sorunlara yo1 aGmlstlr. Bu sorunlarln en onemlilerinden biri de pek ~ o Gal~sanrn
k
hlzla isini kaybetmesi ve mevcut yoksullar ile issizlere yenilerinin eklenmesidir. GerGekten, 1990'11ve 2000'li ylllarln baynda Guney Dogu Asya, Rusya, Brezilya, Meksika, Arjantin ve Turkiye'de yasanan ekonomik krizler benzer sorunlar ortaya qkarmlstlr. Ekonomik krizler dunya genelinde yayglnlastlk$a, krizden en ~ o etkilenen
k
ulkelerin belirli topl~~msal
kesimlerinde ve dolaylslyla daha ~ o niteliksiz
k
isgucunu olusturan go~menlerdeyoksulluk ve marjinallesmenin arttlgl gozlenmektedir5'.Bu baglamda go$ ve yoksulluk araslnda var olan iliskinin irdelenmesi gerekmektedir.
Go$ ve yoksulluk araslnda bir nedensellik bag1 bulunmaktadlr. Bir baska deyisle,
go$ yoksulluk nedeniyle ortaya gkabildigi gibi, yoksulluk da go$ nedeniyle yasanabilmektedir. Benzer bi~imde,yoksulluk nufus hareketleriyle azaltllabildigi gibi, daha da
31
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siddetlenebilir. Bununla birlikte, goq ve yoksulluk araslndaki iliskiyi basite indirgeyerek
genellemeler yapmak imkans~zdlr.Ancak, goqun yoksulluk uzerindeki goreli etkisi ve
yoksullugun da gog uzerindeki goreli etkisi, soz konusu ulkenin gelismislik duzeyine
gore degismektedir. Dolayls~yla,dunyanln bazl kesimlerinde ve belirli kosullar altlnda
yoksulluk, goqun temel kaynag~nlolu$turabilmektedir. Dunyanln diger kesimlerinde
ise, farkl~kosullar altlnda yasayan yoksullar en son goq edecekler araslnda yer alacaktlr*.
Yoksullugun siddetli biqimde yasand~g~
bir yerden goq yoluyla ayr~lmalar,esasen
oldukqa seyrek olabilmektedir. Gunku, gog ekonomik ve sosyal maliyeti olan bir sureqtir. Oysa, burada yasayan insanlar seyahat edebilmek iqin dahi gerekli ekonomik
guce sahip olmad~klar~
gibi, baska yerlerdeki flrsatlardan haberdar olabilmek igin gerekli kulturel birikimden ve yeni bir qevrede iyi bir i$ bulabilmek iqin gerekli olan bilgi ve
beceriden yoksundurs: Bir baska ifadeyle, aslrl yoksulluk uluslararas~goqe bir engel
teskil etmektedir. Gunku, asln yoksullar gog etmek igin gerekli finansal ve sosyal kaynaklardan yoksundurlar. Ancak, savas ve siddetli ekonomik bunal~mlaren yoksul kesimleri bile gok kotu kosullar altlnda gog etmeye zorlayabilir.
Kureselle$me surecinin etkiledigi ve hlzland~rd~gl
yoks~~lluk
1990'11y~llardabelirli
bolgelerde gerileme gostermistir. ~ r n e g i n ,Bangladeg, Hindistan, Gin, Filipinler ve
Tayland gibi baz~Asya-Pasifik ulkelerinde yoksulluk dusus gosterirken, Pakistan, Sri
Lanka ve Orta Asya ulkelerinin tumiinde onemli artlslar yasanrnlstir. A y n ~donemde
Gin'in yoksulluk oranlarlnda onemli dusug yasanmakla birlikte, bu duruma ihtiyatla
yakla$~lmas~
gereklidir. Gunku, Gin'de yasanan yeniden yap~lanmasurecinin, kamu
kesiminde onemli olqude is kaylplarlna neden oldugu bilinmektedir. Bu baglamda,
1988-2002 ylllarl araslnda 26 milyon kamu iggisi isini kaybederken, 2002 ylllnda bu
kesimde igsizlik oranl yuzde 20'yi a ~ m l s t l r ~ ~ .
Ekonomik, sosyal, siyasal ve qevresel kosullar~nkritik esigin altlna dustugu Sahraalti Afrika ijlkelerinde insanlar goq etmeye zorlanmaktad~r.~ r n e g i n Nijerya'da
,
kisi
bayna dusen tarlmsal alanlarln daralmas~ve mulksuzle~megoq dinamiklerini belirlerken, gevresel kosullardaki kotule~mehem tarlmsal urunlerde bozulmaya yo1 aqmakta,
hem de tar~msalverimliligi olumsuz etkilemektedir. Mali'de de benzer durum yasanmaktadlr5. Bu anlamda, mulksuzle~me,yoksulluk ve goq araslnda guqlu bir iliskinin
var oldugu anlaylmaktad~r.

53

"
"

SKELDON Ronald; "Migration and Poverty," Asia-Pacific Population Journal. Vo1.17, No.4,
December 2002, s.67-68.
KOTHARI Uma; Migration and Chronic Poverty. Institute for Development Policy and Management,
University of Manchester, Chronic Poverty Research Centre, Manchester, 2002, s.12 ; CASTLES;
272.
SKELDON; s.69.
FARRAG; s.319.

Goq, genel olarak yerel hiqbir flrsatln bulunmamasl durumunda yoksulluktan bir
kaqlg olarak gorulmektedir. Oyleyse, insanlar yagamlarlnl surdurebilmek iqin goq etmektedirler. Afrika ulkelerinde yaganan kltllk ve bu k~tllktankaqlg, yoksulluk ile goq
araslndaki iligkinin tipik ornegini olugturmaktad~r.Ancak, bu durum genelde dunyanln
en yoksul kesimleriyle slnlrl~dlr.Yirminci yuzyllln ikinci yarlslnda Asya ulkelerinin hlzll
ekonomik geligimleri bu tur bir iligkinin Asya'da olugmas~nlengellemektedir. Gevresel
felaketler dlglnda goq ile ilgili veriler ve bu verilerden elde edilen bilgiler goq edenlerin
en yoksul kimseler olrnad~glnl,aksine bazl kaynaklara erigebilen kimselerin goq ettigini gostermektedirS.
Diger taraftan, goq yoksulluktan kaqlg imkanl saglarken, aynl zamanda mutlak
yoksul say~s~nda
bir artlga da neden olabilir. Bu durum yeterli plarllama ve destek olmakslz~nzorunlu yeniden yerlegimlerde gozlemlenebilmektedir. Baraj ingaatl, go1 ve
su havzalarln~nkorunmasl gibi geligmeler zorunlu yeniden yerlegime neden olmaktad ~ r Ornegin,
.
1990-2000 ylllarl aras~ndayaklaglk 100 milyon insan yap~salgeligim
projeleri nedeniyle zorunlu olarak yerlerinden edilmiglerdir. Sadece Hindistan'da 40 yll
iqinde 20 milyon kigi yerinden edilerek goq etmek zorunda blrakllm~gt~r.
Bunlarln buyuk kesimi de yoksullagrnlgt~r~~.
Bu tur uygulamalar nedeniyle insanlarln zorunlu olarak yerlerinden edilmesini diger goq turlerinden aylran en onemli unsur goq edenlerin
sayllarlnln ve yer degigtirme surelerinin bilinmesidir. Dolaylslyla, yoksulluk gerqekten
zorunlu goqun bir sonucu. ise bu durumun goq hareketinden ote yetersiz ve sagllkslz
planlamadan kaynaklanma ihtimali daha yuksektir.
Ote yandan, yoksulluk gelir egitsizliginin bir yanslmasldlr. Dolay~s~yla,
geligmekte
olan ulkelerden geligmig ulkelere yonelik uluslararasl goqun en onemli nedeni, kugkusuz ulkeler araslnda hlzla artan gelir egitsizligidir. Bu anlamda, goq alan ve goq veren
ulkeler aras~ndakigelir egitsizligi ve yoksulluk duzeyi goq hareketlerinde belirleyici etken olmaktadlr. Gerqekten, gunumuzde yaklaglk 80 ulkede kigisel gelir dag~llml10 y ~ l
oncesinin de gerisine gitmigtir. Kuresellegme sureci ulkeler araslndaki gelir egitsizligini
artt~rmayadevam etmektedir. 1960'11ylllarda en vars~lyuzde 20 ile en yoksul yuzde
20 araslndaki gelir farklll~gl1'e 30 iken, bu fark 1997'de 74'e yukselmigtir. 1990'larln
sonunda varsll ulkelerde yagayan dunya nufusunun en varsll yuzde 20'lik kesimi, SIras~yla,dunya gelirinin yuzde 86's1n1,dunya ihracat piyasaslnln yuzde 82'sini ve dogrudan yabancl yatlrlmlarln yuzde 68'ni almas~nakarglllk; en yoksul yuzde 20'lik kesim
sadece yuzde 1 pay a~abilmektedi?~.
Bu rakamlardan da anlagllacagl gibi geligmig ve
geligmekte olan ulkeler araslndaki gelir egitsizligi geligmekte olan ulkelerden geligmig
ulkelere goqu daha da guqlendirmektedir.
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Go~menlerhem flrsat yoksunlugunun yaratt~glitici etkiler, hem de ekonomik kazanlmlarln ~ e k i cetkileri
i
nedeniyle go^ etmektedir. GOGhareketinin temeli daha iyi bir
yasama dayandlglna gore, go^ insanlara daha ustun ekonomik ve sosyal flrsatlar
saglayabilmektedir. iq go^ hareketleri yoksullar i ~ i onemli
n
bir g e ~ i mkaynagl sunabilmektedir. Diger taraftan, g e ~ i csureli
i
go^ hareketleri ailenin gelirini arttlrmaslnln ve
kar$lla$abilecegi riskleri minimize edebilmesinin bir yolu olarak gorulebilmektedir.
Boylece, uluslararas~g o ~ l e yoksullugu
r
azaltmanln bir aracr olarak islev gorebilmektedir. Bu baglamda, go~menis~ileringelirleri onernli miktarlara ulasmaktadrr. Ger~ekten, 1970'li ylllarda g o ~ m e ni $ ~gelirleri
i
2 milyar dolar duzeyinde iken, 2002'de bu
miktar 63 milyar dolar dijzeyine ula$ml$~r~.
Bu baglamda, g o ~ m e nis@gelirleri pek ~ o ulkenin
k
ulusal geliri i ~ i n d eonemli bir
yer tutmaktadrr. ~ r n e g i nDominik
,
Cumhuriyetine yonelik goqmen is@gelirleri bu ulkenin toplam ihracatrndan daha fazladlr. Mlslr, ~ r d u n
ve El Salvador'a yonelik go~men
i g ~gelirleri
i
ihracatlarlnrn yuzde 75'ne yaklay rken, Turkiye'ye yonelik i s ~gelirleri
i
ihracatln yuzde 14'unu ulusal gelirin ise yuzde 2'sini agmaktadlr. Bosna-Hersek, El Salvador, Jamaika, Nikaragua ve Yemen gibi ulkelere yonelik g o ~ m e nigqi gelirleri ise
ulusal gelirlerinin yuzde IO'nu asarken, bu oran Arnavutluk ve Yemen'de yuzde 15,
~rdun'deise yijzde 23'e ulasmaktad~r~~.
~ y l e y s e ,uluslararasr go$ hareketleri ulusal ekonomilere katkl saglamaktadlr.
Go~menlerintumu yoksul olmamaslna ragmen, go$ hareketleri yoksullarl dogrudan ve
dolayll bi~imdeetkilemekte ve zaman i ~ i n d e
onemli bir ekonomik ve sosyal gelisim surecine donu$ebilmektedir.

Kuresellegme surecinde ulusal isgucu piyasalarlnln kiiresel eklemlenmeye k o y t
yeniden duzenlenmesi uluslararasl go$ hareketleri uzerinde onemli etkiler yaratmaktadlr. Gelismis ulkelerde go~menisgucune talep surekli artmaktadlr. Sanayilesmig pek
~ o ulkede,
k
bir yandan yaglanan nufus ve emeklilerin aktif nufusa gore artan oranl gibi
demografik degisimler, diger yandan daha az yeni,lik~i,daha az esnek ve teknolojik
geligmelere daha g u uyum
~
saglayabilen y a ~ l isgucunun
l
varllgr, isgucu piyasalarl
aqslndan uluslararasl go@ onemli bir se~enekhaline getirmektedir.
Kuresellesme baglam~ndaticari liberalizasyon sureci go$ alan ulkelerin istihdam
kogullarrnda onemli sorunlar yaratmaktadlr. Sanayilesmig ulkelerde oldugu gibi, Asya,
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Afrika, Latin Amerika ve Orta Dogunun geligmekte olan birgok ulkesinde tarlm, glda,
ingaat ve tekstil sektorlerinde ucuz ve duguk nitelikli iggucune bir talep soz konusudur6'. Bu anlamda, soz konusu talep oncelikle gogmen iggiler taraflndan kargllamaktadlr. Gogmen iggilere olan bu talep, iggucu aklclllglna onemli bir hlz kazandlrmakta
ve kagak gogmenlerin daha da artmaslnda etken olmaktadlr. Gogmenlere yonelik bu
yogun talep, ister yasal yollarla, isterse yasadlgl yollarla gog etmig olsun, gogmenlerin
igsiz kalmalarlnl bir baklma onlerken, klsa surede ig bulmalarl ile sonug~anmaktadl?~.
Gogmenler genellikle tehlikeli, gug ve kirli iglerde istihdam edilmektedir. Guney Avrupa ulkelerinde gogmenler, yerel halkln galrgmayl reddettigi iglerde gallgmaktadlr.
Sanayilegmig ulkeler ve geligmekte olan birgok ulke, gogmen iggiler igin bir gekim
alanl olugturmaktadlr. Gogmenler kendi ulkelerindeki dijguk ucretler ve kotu yagam
kogullarlndan dolayl genellikle kendi ulkelerinde kabul etmeyecekleri iglerde gall$maya hazlr olan iyi egitimli kimse~erdir~~.
Gogmen iggilerin yasal korumaya ve guvenceye sahip olmamalarl istismar edilmelerinde onemli etken olmaktad~r.Bu durum surekli artan rekabet ortamlnda igletmeler aglslndan gekici bir durum yaratmaktadlr. Gogmen iggilerin istismart insan haklarl
ve uygun ig standartlarlnln uygulanamamasl pahaslna gergeklegtirilmektedir. ~ l k e y e
girig velveya gallgma izni olmayan gogmenler, asgari ucret, iggi sagllgl ve guvenligi ile
diger gallgma kogullarl baklmlndan dlglanrnlg olup korunmadan yoksundur. Girig
velveya gallgma izni olmayan bu gogmen iggiler genellikle bu standartlarln onemsenmedigi, kabul gormedigi veya bulunmadlgl sektorlerde istihdam edilmektedir.
Geligmig ulkelerde niteliksiz veya yarl nitelikli iggilere olan talep yuksek duzeylerdedir. Bu anlamda, enformel sektor kagak gogmen iggilerin en yogun bigimde istihdam edildikleri alandlr. Kagak gogmen iggilerin gallgtlgr bu igletmelerin gogu tekstil,
giyim ve ingaat gibi alanlarda faaliyet gostermekle birlikte, bunlar buyuk igletmelerin
tageronudur. ingaat sektoru gibi bazl sektorlerde dlgsal esneklik yaygln bigimde kullanllmaktadlr. D I kaynaklardan
~
yararlanma, esneklik gereksinimi ve belirli sanayilerde
duzensiz uretim bigimlerine uyumu yansltmaktadlr. Bu baglamda, geligmig ulkelerdeki
enformel piyasalarln geligimi kagak g o ~ m e niggilerle dogrudan iligkilendirilemeyecegi
gibi, kagak gogmenler ile enformel istihdam araslndaki iligkiden gogmenlerden gok igverenlerin yararlandlgl da bilinmektedirm.
~retim
ve iggucu piyasalarlnln yeniden dijzenlenmesi surecinde ortaya glkan ikili
iggucu piyasalar~yerel iggilerin gallgmakta isteksiz olduklarl birgok tehlikeli igi gogmenlere blrakmalarlna, boylece gogmen iggilere yonelik genig bir istihdam alanl yaratllmaslna neden olmaktadlr. Dolaylslyla, kagak gogmenler taraflndan tercih edilen du -
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guk nitelikli ve duguk ucretli igler uzun donernde kayltdlgrllgl ternsil etmektedir. Bu tur
goqrnenlerin en duguk nitelikli iglere girmesi geligrnig toplurnlarda yaplsal ihtiyaca cevap ~errnektedir~~.
Boylece, nitelikli iggucunun ve serrnaye yogun iglerin oldugu iggucu
piyasasl birincil iggucu piyasas~nl;niteliksiz ve ernek yogun iggucunun oldugu piyasa
ikincil iggucu piyasaslnl olugtururken, bu durum iggucu piyasaslnda ayrlrncll~glve bolunrneyi hlzland~rrnaktadlr.lggucu piyasalarlndaki bolunrne diger yerli halka oranla
goqrnen igqiler araslnda dlglanrnanln, farklllagrnanrn ve sosyal aytrtrncrl~glnhlzla artrnaslna neden olrnaktadlr.
Meksika'da iggucu piyasalarlnrn kuralslzlagtlrllrnaslna yonelik uygulamalar ig guvencesizligine, mesleki niteliklerin kayblna ve ucret duzeylerinin gerilernesine neden
olurken, ABD'de esneklik uygularnalarr ozellikle buyuk gehirlerde iggucu piyasaslnda
bolunrnenin ve ayrlrnln artmaslna yo1 aqrnaktad~r~~.
Goqrnenler genelde belirli ve buyuk gehirlerde yogunlaglrken, bu yerler iggucu piyasaslnrn olurnsuzluklarlnln en yuksek duzeyde yagandlgl yerlerdir. Bu dururn ozellikle goqrnen igqileri etkilernektedir.
ciinkii dogrudan veya dolaylr aylrrmclllk bir yandan ig bulrna ve igte yukselrne olanagin1 azaltrnakta, diger yandan goqrnenlerin istihdarn duzeyini olumsuz etkilernektedir.
Uluslararasl goq ve iq goq genellikle istenrneyen bir dururn olarak gorulrnektedir.
iq goq sonucunda goqrnenler buyiik gehirlerde idare edilerneyen buyurnenin ve geniglernenin sorurnlusu olarak gorulurken, uluslararasl goqte ise goqrnenlerin bagkalanndan daha ucuza qallgrnakla yerel ucretleri dugurerek geligrnig ulkelerde igsizligi arttlrdlklarl dugun~lrnektedir~~.
Goqrnenlerin igsizligi arttlrdlgl krsrnen dogru olrnakla birlikte, ozellikle Avrupa ulkelerinde yerli halkln igini elinden aldlklarl soylenernez. Goqrnenler yerlilerin igini alrnak gibi bir tehdit olugturrnarnaktadlrlar. Gelenlerin buyuk
krsrnr yuksek nitelik gerektirrneyen, aglr ve fiziksel guq gerektiren iglerde qallgmaktadrrlap.
Goqrnenlere yoksullagrna ve rnarjinallegrne aqrslndan baklldlglnda bu sureq goq
alan ulkenin goqrnenlere baklgl qerqevesinde biqirnlenrnektedir. Prograrnll bir goqrnen
politikaslnln var olup olrnarnasl bu sureci etkileyen ternel etkendir. Bu aqldan bakrldlgrnda ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ulkelerin program11goqrnen politikalarlnln varllglna karglllk, son ylllara kadar Bat1 Avrupa ulkelerinin qogunda kapsaml~bir goqrnen politikaslnrn olrnarnasl, "goqrnen igqilik" ve "kaqak goqrnen" aklnrnda farkll sureqlerin yaganrnaslna neden olrnaktadlr. Bu anlarnda, genel olarak Batr
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SLIBAT 2004

Avrupa'da go~menlerindurumu ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki go$menlerin durumundan daha k o t ~ d u $ ~ .
Ger~ekten,gelismis ulkelerin isgucu piyasalarlnln istihdam ve issizlige yonelik
verileri incelendiginde, go~menleraraslnda iggucune katlllm oranlnln yerli halk kadar
yuksek duzeyde olmaslna karpn, issizligin yerli halka oranla daha yuksek duzeylerde
oldugu gorulmektedir (Tablo 2). Gelismis ulkelerde hem erkek, hem de kadrn go~menler araslnda issizligin yerlilere gore olduk~ayuksek duzeyde yagandlgl anlaylmaktadlr.
lngiltere'de go~menlerinissizlik riskiyle karsllasma olaslllg~yerli halka oranla iki
katt~r.Ekonomik sorunlarln yasandlg~donernlerde ise issizlik goqmenler aras~nda
hlzla yukselmektedir. ingiltere'de issizlik ve gelir duzeyi ile etnik koken araslnda yakln
bir iligki soz konusudur. Bu baglamda, 20-39 yag grubundaki erkekler araslnda issizlik
oranlarl incelendiginde yerli halk araslnda issizligin yuzde 9, buna karyllk Karayipler,
Pakistan ve Banglades kokenli goqmenler araslnda yuzde 23, Afrika kokenli go~menlerde yuzde 29 ve Hint kokenli go~menlerdeyuzde 12 duzeyinde ger~eklestigigorulmektedir. Aynl sekilde, ortalama kazanqlar incelendiginde de Karayipler, Afrika, Banglades, Pakistan kokenli goqmenlerin yerli halka oranla ~ o dusuk
k
duzeyde, buna
karyllk Hint kokenli go~menlerinyerlilere yakln duzeyde gelir elde ettikleri anlasllmaktadIr70.
Diger yandan, go$ alan ulkenin dilini bilme isgucu piyasaslnda butunle~meyikolaylastlrmaktadlr. Gerqekten, lngiltere'de go~menleriningilizce bilmeleri hem istihdam
k o ~ u l l a r ~ hem
n ~ , de k a z a n ~duzeyini olumlu etkilemektedir. Dil bilgisi istihdam edilebilmeyi yuzde20, k a z a n ~
duzeyini de yuzde 18-20 oranlnda etkilemektedirn .
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Tablo 2 ; Segilmig OECD ~lkelerindeYerli ve Yabancllarln isgucune Katlllm ve issizlik
Oranlarl
i$gucune Kat~limOrani
Erkek

ABD
Almanya
Avustralya
Avusturya
Belqika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hollanda
Ingiltere
ispanya
~SV*

italya
Kanada
Norveq

i9sizlik Orani

Kadln

Erkek

Yerli

Yabancr

Yerli

Yabancr

Yerli

80.7
78.9
75.0
78.9
73.3
84.1
79.4
75.1
84.9
83.1
77.3
78.0
73.6
73.8
84.6

85.6
77.6
68.1
85.1
72.4
71.2
83.1
76.6
69.5
75.6
85.4
63.1
87.7
68.4
82.1

71.4
64.7
59.1
62.4
57.0
76.2
74.6
63.3
67.2
68.4
50.9
74.2
46.6
60.2
76.8

61.7
50.7
48.2
63.3
41 .O
53.0
60.2
48.6
49.0
55.8
59.1
60.3
50.7
52.9
67.2

4.9
7.2
6.7
3.9
4.6
3.6
10.0
7.1
1.9
5.5
9.3
5.5
8.9
10.3
3.7

Kad~n

Yabanc~
4.4
13.4
6.6
8.4
14.2
12.2
24.2
17.1
4.7
9.8
12.9
16.1
7.4
9.9
5.3

Yerli

Yabancr

4.1
7.8
5.8
3.9
7.0
4.9
11.2
10.7
2.9
4.4
19.8
4.6
13.6
9.5
3.4

5.6
11.7
6.9
8.6
16.5
7.2
29.9
11.7
7.0
7.9
17.2
13.0
21.3
11.6
4.5

Kaynak; OECD, Trends in International Migration 2002. Paris 2003, s. 60.

Benzer bigimde, gogmenler ABD'de de yerli halka oranla daha dugijk istihdam duzeyi ve daha yijksek igsizlik riski ile kargl karglya kalmaktadlr. Bu ijlkede gogmenler
niteliklerine uygun iglere girerken slk s ~ sorunlarla
k
kargllagmakta ve eg deger nitelige
sahip yerlilere oranla daha d u ~ u kkazang elde etmektedirler. Gogmenler ozellikle isgucu piyasas~nagirdikleri ilk donemlerde oldukga buyuk engeller ve ayrlmc~llklakargllagmaktad~rlar.Gogmenler araslnda eksik istihdam, klsmi sureli gal~gma,gall$lrken
yoksullagma ve i.$sizlik yerli halka oranla oldukga yijksek duzeylerdedir. Gogmenlere
yonelik bu olumsuzluklar kugkusuz her gogmen grubu igin farkll dijzeylerde yaGanmaktadlrR. Ornegin, Meksikall ve Latin Amerikall gogmenler araslndaki issizlik Avrupa, Kanada ve Asya kokenli gogmenlere oranla daha yuksektir.
1990 y111sonraslnda ABD'ye gog edenlerin saat ucretleri yerli halka oranla daha
du~uktur.1960 ve 1970'li y~llarlnba~larlnakadar hem gogmenlerin, hem de yerli halk~n
saat ucretlerindeki dagll~mbirbirine yak~nken,bu durum 1970'li ylllar~nortalarln-
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dan itibaren go~menleraleyhine giderek bozulmaya baslam~stlr.1970'li ylllarda iki
grubun saat ucretlerindeki fark yuzde 15 iken, 1990'11yrllarda bu fark yuzde 34'e yukselmistir. ABD'de go~menlerleyerli halk araslndaki ucret farkllllg~son otuz yllln en
yuksek duzeyine ulasrnlstlrR.
Kuzey Avrupa ulkelerinde de go~menlereyonelik benzer uygularnalarln var oldugu gorulmektedir. Go~menlergenelde dusuk nitelikli olrnalar~nedeniyle hem issizlik
riski, hem de ayrrrncll~kile kary karyya kalrnaktadlr. lssizlik duzeyi hem yerli ig~ilerin,
hem de goqmen is~ilerinucret duzeylerini etkilemektedir. i s ~gereksiniminin
i
olmarnasl
ve go~menlerinyeniden istihdam edilebilirliklerinin dusuk olmasl issizlik oranlnl yukseltmekte ve ucretleri de etkilemektedir. Buna ragmen, Avrupa ulkelerinde ve ozellikle
Kuzey Avrupa ulkelerinde ucret ve k a z a n ~
dagrllmlnln ABD'ye oranla daha dengeli oldugu gozlenmektedir. Bu durum Avrupa'da 1980'li ve 1990'11ylllarda daha yuksek duzeylerde ger~eklesenissizlik ile a~lklanabilir.NorveG'te 1980-1990 doneminde yerli
halkln reel kazan~larlyuzde 16 oranlnda artarken, go~rnenlerinreel kazanqlar~ndaki
art19ihmal edilebilir duzeyde kalrnlstlr.
Ote yandan, 1990'11ylllarln sonlar~ndakiekonomik buyurne ve yaslanan nufusla
ilgili artan kaygllar, OECD'ye uye b i r ~ o kulkenin isgucu a~lklarlnrnkapatllrnaslnda
uluslararas~go~tenyararlanrnaya yoneltrnistir. Kullanllarnayan ulusal isgucu rezervleri
Ayrlca, bu revar olmakla birlikte, bunun boyutlarl ulkeden ulkeye degi~rnektedir.~~
zervlerin soz konusu i ~ g u c upiyasalarlrlln acil gereksinimlerini karsllaylp karsllayamayacagl da belli olmaylp, bunlarln hlzll bir biqimde isgucu piyasaslna dahil edilerneyecegi anlagllmaktadlr. Gunurnuzde gelismis ulkelerin Gogunda bagta bilgi ve iletisim
teknolojileri olrnak uzere, yeni teknolojilerle ilgili bilgi ve beceriye sahip ig~iler~ o az
k
say~daolmakla birlikte, diger alanlarda da isgucu agklarl mevcuttur. OECD ulkelerinin
~ogundanufusun yaslanmaslnln yo1 a ~ t l gdemografik
l
degisiklikler ve sagllk hizmetleriyle ilgili gereksinimlerin artrnasl, sosyal hizmetler ve saglrk personeline talebi etkilemektedir. Biyomedikal alanda ve glda sektorundeki uzrnan personel ve ogretmenler
araslnda da isgucu a~lklarlsoz konusudur. Tarlm, sanayi, insaat, lokantaclllk, turizm
n
piyasaslnda daralrna yaganve ev hizmetleri alanlarlnda niteligi dusuk isler i ~ i isgucu
maktadlrE.

IV. SONUC
Ekonomik ve sosyal gelisirnin bir sonucu olan uluslararas~go$ hareketleri son
i niteyirmi yll iqinde katlanarak artrnaktadlr. Bu donemde go$ hareketlerinin b i ~ i mve
ligi ile etkileri degismektedir. Son donernlerde ger~eklesenuluslararas~go~lerAvrupa
ve Kuzey Amerika gibi yasam kosullarlnln daha yuksek oldugu bolgelere yonelmektedir. Ancak, gunumuzde go$ alan ve go$ veren ulkeler i~ i ~ girrnis
e
durumdadlr.
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Uluslararasl go$ hareketleri ekonomik, sosyal, siyasal ve ~evreselfaktorler taraflndan etkilenirken, yoksulluk go^ hareketlerinin ana nedenini olugturmaktad~r.Llluslararasl go$ genelde h i ~ b i ,firsatln
r
bulunmamas~durumunda yoksulluktan ka~lnmanln
aracr olmaktadlr. Ancak, uluslararasl go^ de yoksulluga neden olabilmektedir. Bu nedenle, go$ ve yoksulluk baglmsiz degigkenler olmaylp kargrl~kl~
olarak birbirini etkilemektedir.
Kuresellegme surecinde iggucu piyasalarln~nyeniden yaprlanmasl ve ulusal piyasalarin kuresel piyasalara eklemlenmesi uluslararast go@ arttlrrrken, onemli sorunlarl
da beraberinde getirmektedir. [Jretim ve iggiicu piyasasln~nyeniden bi~imlendigigunumuzde go~menlergenellikle ikincil, yani Gevresel iggucu piyasalarlnda istihdam imkani bulabilmektedir. Go$ alan ulkelerin iggucu piyasalarindaki bu ikili yap1 go~menlere yonelik uygulamalarda egitsizlik ve ayrimcrlik bi~imindegoze Garpmaktadlr. Go$men ig~ilerdaha ~ o kyerli
,
halkrn Galigmadigl guvencesiz, aglr, tehlikeli ve pis iglerde
istihdam olanagl bulmaktadrr. Duguk ucretler iggucu piyasalarlnda go~menlereyonelik
bir yanslmasid~r.Ger~ekten,go^ alan ulkelerin tumunde g o ~ m e ngrupbu ayrimc~lrg~n
lar~ile yerli halk araslnda k a z a n ~
farkllllklarl onemli boyutlara ulagmaktadlr.
lggucu piyasaslndaki bu ayrlmcil~kigsizlikte de kendini gostermektedir. G o ~ m e n
is~ileryerlilere oranla ~ o daha
k
yuksek igsizlik riskiyle kargl karglya kalmaktadir. Bunlarln dogal sonucu olarak go~menlerekonomik ve sosyal yapldan dlglanmakta ve
yoksullagma sureci ile kargl kargrya kalabilmektedir. Bu anlamda, ekonomik ve sosyal
geligme baklmlndan go~menlerile yerli halk aras~ndabir bakig~ms~zllgln
varllgi dikkat
Gekmektedir.
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